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4 kwartały 
narastająco /

4 kwartały 
narastająco /

4 kwartały 
narastająco /

4 kwartały 
narastająco /

2012 okres                       
od 2012-01-01                 
do 2012-12-31

2011 okres             
od 2011-01-01                    
do 2011-12-31
przekształcony

2012 okres                       
od 2012-01-01                 
do 2012-12-31

2011 okres             
od 2011-01-01                    
do 2011-12-31
przekształcony

I.  Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 26 837 438 22 107 230 6 430 285 5 339 782

Zysk z działalności operacyjnej 6 605 251 13 231 812 1 582 627 3 196 013

Zysk przed opodatkowaniem 6 459 307 13 367 836 1 547 658 3 228 868

Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 812 465 11 067 430 1 153 073 2 673 228

II. Działalność zaniechana

Zysk netto z działalności zaniechanej - 59 631 - 14 403

III. Zysk netto ogółem 4 812 465 11 127 061 1 153 073 2 687 631

IV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 4 811 787 11 126 514 1 152 911 2 687 499

V. Zysk netto przypadający na udziały 
niekontrolujące

678 547 162 132

VI. Inne całkowite dochody (739 425) 297 218 (177 167) 71 790

VII. Łączne całkowite dochody 4 073 040 11 424 279 975 906 2 759 421

VIII. Łączne całkowite dochody przypadające 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 076 836 11 405 538 976 816 2 754 894

IX. Łączne całkowite dochody przypadające na 
udziały niekontrolujące (3 796) 18 741 (910) 4 527

X. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

                       XI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 
przypadający akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej 

24,06 55,63 5,76 13,44

XII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 5 527 699 9 098 660 1 324 444 2 197 691

XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (10 635 715) 3 049 579 (2 548 331) 736 595

XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej

(4 428 439) (2 978 408) (1 061 060) (719 405) 

XV. Przepływy pieniężne netto razem (9 536 455) 9 169 831 (2 284 947) 2 214 881

Stan na
2012-12-31

Stan na
 2011-12-31

przekształcony

Stan na
2012-12-31

Stan na
 2011-12-31

przekształcony

XVI. Aktywa trwałe 23 796 978 12 132 738 5 820 894 2 746 952

XVII. Aktywa obrotowe 9 908 465 18 516 811 2 423 674 4 192 359

XVIII. Aktywa razem 33 705 443 30 649 549 8 244 568 6 939 311

XIX. Zobowiązania długoterminowe 7 145 236 2 827 280 1 747 770 640 120

XX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 840 791 4 432 081 1 184 089 1 003 460

XXI. Kapitał własny 21 719 416 23 390 188 5 312 709 5 295 731

                                XXII. Kapitał przypadający na udziały 
niekontrolujące

231 585 288 844 56 647 65 397

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

4 kwartały 
narastająco /

4 kwartały 
narastająco /

4 kwartały 
narastająco /

4 kwartały 
narastająco /

2012 okres                       
od 2012-01-01                 
do 2012-12-31

2011 okres             
od 2011-01-01                    
do 2011-12-31
przekształcony

2012 okres                       
od 2012-01-01                 
do 2012-12-31

2011 okres             
od 2011-01-01                    
do 2011-12-31
przekształcony

I. Przychody ze sprzedaży 20 736 845 20 097 392 4 968 575 4 854 325

II. Zysk z działalności operacyjnej 6 425 997 13 760 435 1 539 677 3 323 696

III. Zysk przed opodatkowaniem 6 417 086 13 726 392 1 537 542 3 315 474

IV. Zysk netto 4 868 249 11 393 484 1 166 439 2 751 983

V. Inne całkowite dochody (412 289) 265 550 (98 785) 64 141

VI. Łączne całkowite dochody 4 455 960 11 659 034 1 067 655 2 816 124

VII. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 24,34 56,97 5,83 13,76

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 4 702 716 8 768 122

1 126 777 2 117 853

X. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (11 334 782) 3 589 742 (2 715 829) 

867 066

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (4 618 914) (2 993 020) (1 106 698) (722 934) 

XII. Przepływy pieniężne netto razem (11 250 980) 9 364 844 (2 695 750) 2 261 985

Stan na
2012-12-31

Stan na
 2011-12-31 

przekształcony

Stan na
2012-12-31

Stan na
 2011-12-31 

przekształcony

XIII. Aktywa trwałe 22 410 582 11 696 705 5 481 772 2 648 231

XIV. Aktywa obrotowe 5 766 730 17 556 484 1 410 579 3 974 933

XV. Aktywa razem 28 177 312 29 253 189 6 892 351 6 623 164

XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 454 911 2 249 946 600 487 509 406

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 798 931 3 867 732 929 243 875 686

XVIII. Kapitał własny 21 923 471 23 135 511 5 362 622 5 238 071

WYBRANE DANE FINANSOWE

    w tys. zł    w tys. EUR

    w tys. zł    w tys. EUR

dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
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A.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
(Skonsolidowane sprawozdanie finansowe) 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

nota 31 grudnia 2012
31 grudnia 2011
przekształcony*

1 stycznia 2011 
przekształcony*

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 14 173 9 093 8 671

Wartości niematerialne 2 214 663 605

Nieruchomości inwestycyjne 60 60 60

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 3 078 - 1 431

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 659 272 593

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 892 994 752

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń 460 112 84

Pochodne instrumenty finansowe 745 899 404

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 516 40 14

23 797 12 133 12 614

Aktywa obrotowe

Zapasy 3 771 2 658 2 222

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 850 1 839 2 728

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 126 8 4

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 149 16 416

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń - 2 4

Pochodne instrumenty finansowe 382 860 298

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 629 13 130 3 087

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 2 4 1

9 909 18 517 8 760

RAZEM AKTYWA 33 706 30 650 21 374

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000

Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (51) (38) 120

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczajacych przepływy pieniężne 286 574 90

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (235) 19 -

Zyski zatrzymane 19 487 20 547 12 461

21 487 23 102 14 671

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 232 289 256

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 21 719 23 391 14 927

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 737 142 136
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego

A.IV.7
1 783 194 174

Pochodne instrumenty finansowe 230 538 712

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 782 129 168

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 615 1 339 1 222

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 999 485 521

7 146 2 827 2 933

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3 031 2 249 2 106
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego

A.IV.7
1 075 104 96

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 497 1 596 672

Pochodne instrumenty finansowe 25 331 482

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 133 126 111

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 80 26 47

4 841 4 432 3 514

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 11 987 7 259 6 447

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 33 706 30 650 21 374

Stan na dzień 

 
 
* szczegóły przedstawiono w nocie A.I.4 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat 
 

nota

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony* przekształcony*

Działalność kontynuowana

    Przychody ze sprzedaży A.IV.2 6 938 26 837 5 365 22 107

    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów A.IV.3 (5 071) (18 194) (2 940) (11 631)

    Zysk brutto ze sprzedaży 1 867 8 643 2 425 10 476

    Koszty sprzedaży A.IV.3 (117) (408) (46) (187)

    Koszty ogólnego zarządu A.IV.3 (301) (1 086) (256) (849)

    Pozostałe przychody operacyjne A.IV.4 324 1 667 2 570 4 605

    Pozostałe koszty operacyjne A.IV.5 (534) (2 212) (275) (813)

    Zysk z działalności operacyjnej 1 239 6 604 4 418 13 232

    Koszty finansowe A.IV.6 (26) (145) (17) (52)

    Udział w zyskach inwestycji wycenianych
    metodą praw własności - - - 188

    Zysk przed opodatkowaniem 1 213 6 459 4 401 13 368

    Podatek dochodowy (389) (1 647) (838) (2 300)

    Zysk netto z działalności kontynuowanej 824 4 812 3 563 11 068

Działalność zaniechana

    Zysk netto z działalności zaniechanej - - 28 60

Zysk netto 824 4 812 3 591 11 128

Zysk przypadający:

akcjonariuszom Jednostki Dominującej 825 4 811 3 593 11 127

na udziały niekontrolujące (1) 1 (2) 1

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres sprawozdawczy     
(wyrażony w złotych na jedną akcję)

– podstawowy 4,13 24,06 17,83 55,34

– rozwodniony 4,13 24,06 17,83 55,34

Zysk na akcję z działalności zaniechaniej przypadający 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres sprawozdawczy 
(wyrażony w złotych na jedną akcję)

– podstawowy - - 0,14 0,30

– rozwodniony - - 0,14 0,30

     Okres obrotowy

 
 
* szczegóły przedstawiono w nocie A.I.4 

 
 
 



KGHM Polska Miedź S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony wg MSR 34 

za okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
(kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 4/56 

A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 

przekształcony* przekształcony*

Zysk netto - działalność kontynuowana 824 4 812 3 563 11 068

Zysk netto - działalność zaniechana - - 28 60

Zysk netto 824 4 812 3 591 11 128

Inne całkowite dochody - działalność kontynuowana:

Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski 
lub straty po spełnieniu określonych warunków dotyczące: 6 (570) (196) 363

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 119 (5) 51 (195)

  Podatek dochodowy (24) (8) (10) 37

95 (13) 41 (158)

  Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 193 (355) (312) 598

  Podatek dochodowy (37) 67 59 (114)

156 (288) (253) 484

  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (245) (269) 16 37

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na 
zyski lub straty dotyczące: (125) (170) (38) (66)

  Straty aktuarialne* (154) (210) (48) (82)

  Podatek dochodowy 29 40 10 16

Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto (119) (740) (234) 297

ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 705 4 072 3 357 11 425

Łączne całkowite dochody przypadające:

akcjonariuszom Jednostki Dominującej 707 4 075 3 352 11 406

na udziały niekontrolujące (2) (3) 5 19

     Okres obrotowy

 
 
* szczegóły przedstawiono w nocie A.I.4 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Kapitał akcyjny Kapitał z tytułu 
wyceny aktywów 

finansowch 
dostępnych do 

sprzedaży

Kapitał z tytułu 
wyceny 

iInstrumentów 
zabezpieczających 

przepływy 
pieniężne

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

sprawozdań 
jednostek 

zagranicznych 

Zyski 
zatrzymane

Ogółem

2 000 (38) 574 19 20 543 23 098 289 23 387

- - - - 4 4 - 4

2 000 (38) 574 19 20 547 23 102 289 23 391

- - - - (5 668) (5 668) (1) (5 669)

- (13) (288) (265) 4 641 4 075 (3) 4 072

Zysk netto - - - - 4 811 4 811 1 4 812

Inne całkowite dochody - (13) (288) (265) (170) (736) (4) (740)

- - - 11 (33) (22) (53) (75)

2 000 (51) 286 (235) 19 487 21 487 232 21 719

Stan na 1 stycznia 2011 2 000 120 90 - 12 456 14 666 256 14 922

- - - - 5 5 - 5

2 000 120 90 - 12 461 14 671 256 14 927

- - - - (2 980) (2 980) - (2 980)

- (158) 484 19 11 061 11 406 19 11 425

Zysk netto - - - - 11 127 11 127 1 11 128

Inne całkowite dochody - (158) 484 19 (66) 279 18 297

- - - - (2) (2) - (2)

- - - - - - 22 22

- - - - 7 7 (8) (1)

2 000 (38) 574 19 20 547 23 102 289 23 391

Dywidenda z zysku za 2011 r.  wypłacona

Razem     
kapitał 
własny

Łączne całkowite dochody

Stan na 1 stycznia 2012

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Kapitał 
przypadający         

na udziały 
niekontrolujące

Zmiana zasad rachunkowości*

Stan na 1 stycznia 2012 po przekształceniu*

Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, 
które nie skutkują utratą kontroli 

Stan na 31 grudnia 2012

Zmiana zasad rachunkowości*

Stan na 1 stycznia 2011 po przekształceniu*

Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, 
które nie skutkują utratą kontroli 

Stan na 31 grudnia 2011
przekształcony *

Dywidenda z zysku za 2010 r. wypłacona

Łączne całkowite dochody

Zobowiązania do wykupu udziałów niekontrolujących

Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych

 
* szczegóły przedstawiono w nocie A.I.4 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

                             

za 12 miesięcy 
kończący się                                                      

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się                                                      

31 grudnia 2011
przekształcony*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 

  Zysk netto 4 812 11 128

  Korekty zysku netto: 3 585 (714)

    Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę 1 647 2 307

    Amortyzacja 1 455 913

    Zyski ze zbycia jednostek zależnych i jednostki stowarzyszonej - (2 311)

    Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 6 9

    Udział w stratach/(zyskach) z inwestycji wycenianych metodą praw 
    własności

- (188)

    Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości
    niematerialnych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i pożyczek udzielonych

203 11

    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 (23)

    Straty/(Zyski) z tytułu różnic kursowych 852 (866)

    Zmiana stanu rezerw 50 36

    Zmiana stanu aktywów/zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych (5) (542)

    Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów do zysku lub straty 
    w wyniku realizacji instrumentów pochodnych

(333) (242)

    Inne korekty 58 (62)

    Zmiany stanu kapitału obrotowego: (356) 244

      Zapasy (285) (436)

      Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (347) 568

      Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 276 112

  Podatek dochodowy zapłacony (2 870) (1 316)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 527 9 098

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

  Nabycie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte  środki pieniężne (6 891) (117)

  Wpływy ze sprzedaży i likwidacji jednostek zależnych - 892

  Nabycie jednostki wycenianej metodą praw własności (33) -

  Wpływy ze sprzedaży jednostki stowarzyszonej - 3 672

  Nabycie  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2 402) (1 859)

  Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych

(93) (68)

  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 42 19

  Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - (1 586)

  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 3 1 560

  Nabycie aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń (93) (26)

  Założenie lokat (43) (518)

  Rozwiązanie lokat 56 800

  Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek (1 251) -

  Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 -

  Odsetki otrzymane 1 9

  Dywidendy otrzymane 57 277

  Inne wpływy/(wydatki) inwestycyjne 9 (6)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 636) 3 049

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

  Wpływy z tytułu dopłaty do kapitału jednostki zależnej od udziałowców niekontrolujących 17 -

  Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 1 439 141

  Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (86) (105)

  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (11) (24)

  Odsetki zapłacone (138) (12)

  Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej (5 668) (2 980)

  Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (1) -

  Otrzymane dotacje 19 -

  Inne wpływy finansowe 1 1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 428) (2 979)

Przepływy pieniężne netto razem (9 537) 9 168

  (Straty)/zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych  i ich ekwiwalentów (879) 875

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 416) 10 043

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 13 130 3 087

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 2 714 13 130

        w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 12 10

       Okres obrotowy

 
 
* szczegóły przedstawiono w nocie A.I.4 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

 

Wybrane dane objaśniające 
 
I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania 

1. Wstęp 

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą 
w Lubinie, której akcje znajdują się w obrocie regulowanym. Podstawowa działalność Jednostki Dominującej 
koncentruje się na produkcji miedzi i srebra.  

 
Podstawowy przedmiot działalności Jednostki Dominującej stanowi: 
• kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych, 
• wydobywanie żwiru i piasku, 
• produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych, 
• produkcja soli, 
• odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych, 
• kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków, 
• zagospodarowanie odpadów, 
• sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, 
• magazynowanie i przechowywanie towarów, 
• działalność związana z zarządzaniem holdingami, 
• działalność geologiczno-poszukiwawcza,  
• wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, 
• wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, 

dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, 
• rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy, 
• usługi telekomunikacyjne i informatyczne. 

Działalność KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploatacji złóż rudy miedzi, soli oraz kopalin pospolitych oparta 
jest na koncesjach wydanych przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra 
Środowiska w latach 1993-2004, z których większość wygaśnie do 31 grudnia 2013 r. Jednostka Dominująca 
w bieżącym kwartale kontynuowała prace nad uzyskaniem koncesji na lata kolejne.  
Mając na uwadze obecny stan zaawansowania procesu pozyskania koncesji oraz pozytywne uwarunkowania 
społeczne tego procesu Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. szacuje termin uzyskania koncesji na przełom czerwca 
i lipca br. Dodatkowo Zarząd ocenia, iż prawdopodobieństwo nieuzyskania koncesji jest znikome i nie stanowi 
zagrożenia dla kontynuacji działalności KGHM Polska Miedź S.A.  
Szczegółowe informacje dotyczące statusu procesu pozyskania koncesji znajdują się w części C.III.1 
 
 
W zakres działalności Grupy Kapitałowej wchodzą ponadto: 

• produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, 
• produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych, 
• usługi budownictwa podziemnego, 
• produkcja maszyn i urządzeń górniczych, 
• usługi transportowe, 
• usługi z zakresu badań, analiz i projektowania, 
• produkcja kruszyw drogowych, 
• odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi.  
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2. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.  

 

Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej. 
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Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej. 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
KGHM Polska Miedź S.A. w bieżącym kwartale objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 82 jednostki 
zależne ( wykaz jednostek zależnych Grupy Kapitałowej zaprezentowano w części A.I.2) oraz wyceniła metodą 
praw własności udziały w jednostce stowarzyszonej (BAZALT-NITRON Sp. z o.o.) i dwóch wspólnych 
przedsięwzięciach („Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o. i Sierra Gorda JV). 
 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. w oparciu o par. 8 MSR 8, który zezwala na odstąpienie od stosowania zasad 
zawartych w MSSF w sytuacji, gdy skutek odstąpienia od ich zastosowania jest nieistotny, wyłączono 
z konsolidacji jednostki zależne „Mercus Software” Sp. z o.o. oraz TUW Cuprum. Ogółem w prezentowanym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie objęto konsolidacją dwóch jednostek zależnych i nie wyceniono 
metodą praw własności udziałów w jednej jednostce stowarzyszonej. Na dzień kończący okres sprawozdawczy 
wyceniono je wg ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Wyłączenie jednostek z konsolidacji nie wpływa 
na rzetelną prezentację sytuacji majątkowej, zysku lub straty oraz przepływów środków pieniężnych Grupy 
Kapitałowej. 
 
Prezentowany raport kwartalny zawiera: 

1. śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r., okres porównywalny od 1 października do 
31 grudnia 2011 r. wraz z wybranymi danymi objaśniającymi (Część A), 

2. pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego (Część B), 
3. kwartalną informację finansową KGHM Polska Miedź S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r., 

okres porównywalny od 1 października do 31 grudnia 2011 r. (Część C). 

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. jak i śródroczne 
jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. nie podlegały badaniu przez biegłego 
rewidenta. 

3. Zastosowane kursy walutowe 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy: 

- przeliczenie obrotów, zysku lub straty oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,1736 
PLN/EUR*, 

- przeliczenie obrotów, zysku lub straty oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 
4,1401 PLN/EUR*, 

- przeliczenie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. według kursu 4,0882 
PLN/EUR, 

- przeliczenie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań na 31 grudnia 2011 r. według kursu 4,4168 
PLN/EUR. 

*kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku odpowiednio 2012 i 2011 r.  

4. Zasady rachunkowości 

Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. został 
sporządzony zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i dla pełnego zrozumienia sytuacji 
finansowej i wyników działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. powinien 
być czytany wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. 
oraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. 
 
4.1 Zmiany zasad rachunkowości 
 
Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego 
i porównywalnego, z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmiany zasad rachunkowości i prezentacji 
przyjętych w sprawozdaniu w okresie bieżącym oraz ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia udziałów 
w jednostce zależnej. 
 
Zmiany zasad prezentacji okresu porównywalnego, które nie miały wpływu na wartości danych finansowych 
prezentowanych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy i porównywalny, dotyczyły: 

o zmiany nominału waluty prezentacji z tysięcy złotych na miliony złotych. Przyjęcie zaokrągleń dla waluty 
prezentacji na poziomie milionów złotych umożliwiło agregację i klasyfikację nieistotnych danych 
finansowych zgodnie z ich rodzajem i funkcją oraz ograniczyło zakres publikowanej informacji finansowej 
do kluczowych kategorii sprawozdania finansowego, czyniąc je bardziej zrozumiałym, 

o zmiany nazwy pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, w której prezentowane są aktywa finansowe 
nabywane ze środków Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych. Mając na uwadze istotną wartość tych 
aktywów oraz lepsze odzwierciedlenie ich charakteru i przeznaczenia dokonano zmiany nazwy pozycji 
aktywów z „Aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności” na „Aktywa finansowe 
przeznaczone na likwidację kopalń", 
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o zmiany prezentacji sprawozdania z całkowitych dochodów. Mając na uwadze czytelność i przejrzystość 
prezentowanych danych finansowych Grupa zdecydowała się na prezentację dochodów i kosztów okresu 
sprawozdawczego w dwóch sprawozdaniach: w sprawozdaniu przedstawiającym składniki zysku 
lub straty (sprawozdanie z zysków lub strat) oraz w sprawozdaniu, które rozpoczyna się od zysku 
lub straty i przedstawia składniki innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów), 

o zmiany prezentacji innych całkowitych dochodów. Grupa zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 
zmian do MSR 1 Prezentacja sprawozdań - Prezentacja składników innych całkowitych dochodów, 
w związku z czym prezentacja składników innych całkowitych dochodów odbywa się w dwóch 
grupach, które zgodnie z innymi MSSF: 

- zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków, 

- nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty. 

Zmiany zasad rachunkowości, które miały wpływ na prezentowane w okresach wcześniejszych wartości 
dotyczyły: 

(a) wcześniejszego zastosowania przez Grupę, zgodnie z przepisami przejściowymi zmian do MSR 19 Świadczenia 
pracownicze. Wprowadzone w Grupie zmiany dotyczyły ujmowania zysków/strat aktuarialnych w innych 
całkowitych dochodach (za wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych z tytułu nagród jubileuszowych), a nie jak 
dotychczas w zysku lub stracie. W wyniku zastosowania standardu w sprawozdaniu finansowym na dzień 
31 grudnia 2011 r. nastąpiło zmniejszenie innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r. w kwocie 66 mln zł z jednoczesnym zwiększeniem zysku netto w tej samej wysokości. 
Korekta ta nie miała wpływu na pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej.   

 
Wpływ zmiany na wyniki kwartalne publikowane w roku 2012 przedstawia poniższa tabela: 

 

Zysk przed 
opodatkowaniem

Podatek Zysk netto

Dane finansowe przed zmianą zasad 

za I kwartał 2012 1 737 (364) 1 373 (634)

za II kwartały  2012 3 550 (835) 2 715 268

za III kwatrały 2012 5 191 (1 248) 3 943 (576)

za rok 2012 6 249 (1 607) 4 642 (570)

Wpływ zmiany na dane finansowe

za I kwartał 2012 47 (9) 38 (38)

za II kwartały  2012 28 (5) 23 (23)

za III kwatrały 2012 56 (11) 45 (45)

za rok 2012 210 (40) 170 (170)

Dane finansowe po zmianie zasad 

za I kwartał 2012 1 784 (373) 1 411 (672)

za II kwartały  2012 3 578 (840) 2 738 245

za III kwatrały 2012 5 247 (1 259) 3 988 (621)

za rok 2012 6 459 (1 647) 4 812 (740)

Inne całkowite 
dochody

Sprawozdanie z zysków lub strat

 
 

(b) ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przyznanych Spółkom Grupy Kapitałowej w ramach 
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień praw do emisji gazów cieplarnianych. Dotychczas Grupa otrzymane od 
rządu prawa do emisji traktowała jako dotacje niepieniężne i prezentowała je w sprawozdaniu finansowym 
w wartości netto z przyznanymi prawami do emisji, stanowiącymi wartości niematerialne. Zgodnie ze 
stosowaną zasadą zobowiązań netto w sytuacji, gdy rzeczywista emisja zanieczyszczeń przewyższała 
przyznane prawa do emisji, Grupa rozpoznawała rezerwę na emisję gazów cieplarnianych wyłącznie 
w wysokości przewyższającej wartość posiadanych praw. Rezerwa ta była wyceniana w wartości godziwej 
praw do emisji, (określanej jako wartość rynkowa)  które Grupa była zobowiązana umorzyć w związku ze 
zwiększoną emisją. Z uwagi na istotną wartość otrzymanych praw do emisji w związku z nowo przyznanymi 
transzami w roku 2012, Grupa dokonała weryfikacji zasad ujęcia nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji 
oraz zasad ujęcia rezerwy na prawa, które powinny zostać przedłożone do umorzenia. Grupa przyjęła sposób 
prezentacji praw wraz z odnośnymi dotacjami niepieniężnymi w szyku rozwartym. Jednocześnie przyjęto 
zasadę, iż zobowiązanie z tytułu emisji gazów cieplarnianych (rezerwa na prawa, które powinny zostać 
przedłożone do umorzenia) jest rozpoznawane w wysokości posiadanych praw do emisji, natomiast w sytuacji 
niedoboru tych praw – pozostała część w wysokości wartości rynkowej brakujących praw.  

Zmiana ta spowodowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: 

• na dzień 1 stycznia 2011 r. wzrost wartości niematerialnych w kwocie 132 mln zł wraz ze wzrostem 
zobowiązań w kwocie 127 mln zł (długoterminowych w kwocie 16 mln zł i krótkoterminowych 
w kwocie 111 mln zł) oraz zysków zatrzymanych w kwocie 5 mln zł, 
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• na dzień 31 grudnia 2011 r. wzrost wartości niematerialnych w kwocie 83 mln zł wraz ze wzrostem 
zobowiązań w kwocie 79 mln zł (długoterminowych w kwocie 12 mln zł i krótkoterminowych 
w kwocie 67 mln zł) oraz zysków zatrzymanych w kwocie 4 mln zł, 

• na dzień 31 grudnia 2012 r. wzrost wartości niematerialnych w kwocie 29 mln zł wraz ze wzrostem 
zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 29 mln zł, 

(c) ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia (data nabycia - 02.02.2011 r.) akcji spółki NITROERG S.A. 
zgodnie z MSSF 3 tj. ustalenie ostateczne wartości godziwej aktywów netto spółki oraz skorygowanie 
amortyzacji różnicy między wartością godziwą aktywów netto spółki a ich wartością bilansową. W wyniku 
rozliczenia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. zmianie uległy następujące 
pozycje: 

Rzeczowe aktywa trwałe   47 

Wartości niematerialne   (34) 
 W tym wartość firmy   (34) 
Razem aktywa    13 
Kapitał  przypadający 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej   (2) 

 w tym zysk netto     (2) 

Kapitał przypadający na udziały  
niekontrolujące      6 

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego      9 
Razem zobowiązania i kapitał własny 13 
 

W wyniku powyższych zmian nastąpił wzrost wartości podstawowego i rozwodnionego zysku na akcje 
z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r. z poziomu 55,02 zł/akcję do poziomu 55,34 zł/akcję.  

Wcześniejsze zastosowanie przez Grupę zmian w MSR 19 oraz zmiana zasad polityki w zakresie ujmowania praw 
do emisji gazów cieplarnianych miało również wpływ na wysokość tego wskaźnika za rok 2012, który wyniósł 
24,06 zł/akcję. W sytuacji niezastosowania przez Grupę tych zmian od 1 stycznia 2012 r. zysk na akcję wyniósłby 
23,21 zł/akcje.  

 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. Grupę Kapitałową obowiązują następujące standardy i interpretacje: 

 
o Zmiany do MSSF 7 – Ujawnianie informacji- Przeniesienia aktywów finansowych 
o Poprawki do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - Silna hiperinflacja i usunięcie ustalonych 

terminów dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy 
o Poprawki do MSR 12 Podatek dochodowy – Odroczony podatek dochodowy: Realizacja wartości 

aktywów 
 
Powyższe zmiany do standardów zostały do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zatwierdzone 
do stosowania przez Unię Europejską.  
 
II. Informacja o istotnych zmianach szacunkowych 
 
1. Rezerwy na przyszłe zobowiązania 
 
W zysk bieżącego kwartału rozliczono skutki aktualizacji lub tworzenia szacunków przyszłych zobowiązań 
(rezerw), w szczególności z tytułu: 
 
1.1 rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu jednorazowych odpraw emerytalnych lub rentowych, 

nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych oraz deputatu węglowego wypłacanego również po okresie 
zatrudnienia. Skutkiem zmiany szacunku przy uwzględnieniu zmiany zasad polityki rachunkowości w tym 
zakresie (szczegółowy opis zmiany zasad znajduje się w części A.I.4.1  Zmiany zasad rachunkowości), 
głównie w wyniku zmian założeń makroekonomicznych, jest wzrost rezerwy w kwocie 181 mln zł, 
rozliczony: 
- na zmniejszenie zysku w kwocie 27 mln zł  

(po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym 22 mln zł) 
- na zmniejszenie innych całkowitych dochodów w kwocie 154 mln zł  

(po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym 125 mln zł), 

/narastająco od początku roku obrotowego, po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym, wzrost rezerwy  
w kwocie 225 mln zł, rozliczony: 

- na zmniejszenie zysku w kwocie 55 mln zł 

- na zmniejszenie innych całkowitych dochodów w kwocie 170 mln zł/ 
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1.2 rezerw na przyszłe koszty likwidacji (rekultywacji) kopalń w Grupie Kapitałowej obejmujących szacunki 
kosztów likwidacji obiektów technologicznych, dla których obowiązek rekultywacji po zakończeniu 
działalności wynika z odrębnych przepisów lub przyjętego zwyczaju. Wynikiem zmiany szacunku (głównie 
w wyniku zmian makroekonomicznych) jest wzrost rezerwy w kwocie 151 mln zł, który rozliczono 
na zmniejszenie zysku w kwocie 8 mln zł i zwiększenie środków trwałych w kwocie 143 mln zł. Wzrost 
rezerwy wpłynął na zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 37 mln zł, 

/narastająco od początku roku obrotowego wzrost rezerwy w kwocie 313 mln zł, który rozliczono na zmniejszenie 
zysku w kwocie 41 mln zł i zwiększenie środków trwałych w kwocie 272 mln zł, skutek w odroczonym podatku 
dochodowym: zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 48 mln zł. / 

1.3 rezerw na przyszłe koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w kwocie 211 mln zł, wypłacanych (zgodnie 
z postanowieniami Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy) z okazji świąt branżowych i po zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego,  

/stan rezerwy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi  353 mln zł/. 

Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania nie wpłynęły istotnie na zysk bieżącego okresu. 
 
2. Odroczony podatek dochodowy  
 
Wynikiem różnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej jest 
zmiana szacunku wartości aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  
 
W bieżącym kwartale nastąpił spadek aktywów podatkowych w kwocie 19 mln zł, który rozliczono:  
- 54 mln zł na zmniejszenie zysku, 
- 40 mln zł na zwiększenie innych całkowitych dochodów z tytułu strat aktuarialnych, 
- 5 mln zł na zmniejszenie innych całkowitych dochodów z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego spółek zależnych o walucie funkcjonalnej innej niż PLN, 

/narastająco od początku roku obrotowego nastąpił wzrost aktywa podatkowego w kwocie 508 mln zł, który 
rozliczono: 

- na zwiększenie zysku w kwocie    149 mln zł 

- na zwiększenie innych całkowitych dochodów 
z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
zabezpieczających, instrumentów finansowych 
dostępnych do sprzedaży    31 mln zł 

-  na zwiększenie innych całkowitych dochodów  
z tytułu strat aktuarialnych    40 mln zł 

Pozostałe zmiany - zwiększenia aktywa narastająco od początku roku w kwocie 288 mln zł dotyczą stanu aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostek zależnych na dzień objęcia kontrolą przez Grupę 
Kapitałową/. 

W zobowiązaniach z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bieżącym kwartale nastąpił spadek w kwocie 
44 mln zł, który rozliczono:  
- 73 mln zł na zwiększenie zysku, 
- 60 mln zł na zmniejszenie innych całkowitych dochodów z tytułu wyceny instrumentów finansowych 

zabezpieczających i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,  
- 37 mln zł na zwiększenie innych całkowitych dochodów z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółek zależnych o walucie funkcjonalnej innej niż PLN, 
 
Pozostałe zwiększenie w kwocie 6 mln zł dotyczy różnic kursowych z aktualizacji zobowiązań z tytułu wyceny 
do wartości godziwej przejętych aktywów netto z tytułu prowizorycznego rozliczenia nabycia 
KGHM INTERNATIONAL LTD. 
 
/narastająco od początku roku obrotowego w zobowiązaniach na odroczony podatek dochodowy wzrost 
zobowiązań w kwocie 1 774 mln zł, rozliczono: 

- na zmniejszenie zysku w kwocie    79 mln zł  

- na zwiększenie innych całkowitych dochodów  
z tytułu wyceny instrumentów finansowych  
zabezpieczających i instrumentów finansowych  
dostępnych do sprzedaży w kwocie    29 mln zł  

- na zmniejszenie innych całkowitych dochodów  
 z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań  

z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
spółek zależnych o walucie funkcjonalnej innej niż PLN  2 mln zł 
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Pozostałe zwiększenie zobowiązań narastająco od początku roku w kwocie 698 mln zł dotyczą stanu zobowiązania 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostek zależnych na dzień objęcia kontrolą przez Grupę 
Kapitałową oraz zwiększenia zobowiązania w kwocie 1 024  mln zł z tytułu wyceny do wartości godziwej 
przejętych aktywów netto, z tytułu prowizorycznego rozliczenia nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. / 

Po skompensowaniu aktywów ze zobowiązaniami, w sprawozdaniach z sytuacji finansowej na poziomie spółek 
zależnych na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalono wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w wysokości 659 mln zł, a wartość zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 
1 782 mln zł. 
 

III. Aktywa finansowe i rzeczowe 
 
W bieżącym kwartale najistotniejsze zmiany w aktywach finansowych dotyczyły: 
 
1. w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży  

- rozliczenia w inne całkowite dochody ujemnej wyceny aktywów na dzień kończący okres sprawozdawczy,  
w kwocie 39 mln zł, przekwalifikowania ujemnej wyceny dokonanej w okresach poprzednich w kwocie 
158 mln zł, 
- rozliczenia w zysk lub stratę odpisu z tytułu trwałej utraty wartości w kwocie 159 mln zł 

/narastająco od początku roku strata z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży stanowi kwotę 
163 mln zł, zwiększenie aktywów z tytułu przekwalifikowania ujemnej wyceny stanowi kwotę 158 mln zł, 
zmniejszenie z tytułu trwałej utraty wartości stanowi kwotę 159 mln zł. /  

 

2. w pochodnych instrumentach finansowych (aktywa i zobowiązania) - w wyniku zmiany warunków 
makroekonomicznych, wzrosła wartość godziwa otwartych pozycji instrumentów pochodnych na dzień 
31 grudnia 2012 r. Jednocześnie w wyniku tych zmian transakcje pochodne, których data rozliczenia 
przypadała na IV kwartał 2012 r., rozliczyły się wynikiem dodatnim. Zysk bieżącego kwartału został uznany 
kwotą 18 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych Jednostki Dominującej 
znajdują się w części C.III.5 niniejszego raportu. 

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Grupie Kapitałowej nie dokonano 
przesunięć między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych 
jak również nie miała miejsca zmiana klasyfikacji instrumentów w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych 
aktywów. 
 
IV. Wybrane dodatkowe noty objaśniające 
1. Informacja o rzeczowych aktywach trwałych oraz wartościach niematerialnych 
 
Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 2 296 1 875

Sprzedaż netto rzeczowych aktywów trwałych 18 5

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2011 
przekształcony

Okres obrotowy

 
 
Zobowiązania z tytułu transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011
 przekształcony

Zobowiązania z tytułu transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 293 279

Stan na dzień

 
 
Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej 

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011
 przekształcony

Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, w tym: 9 260 710

- na nabycie aktywów górniczych w projekcie Sierra Gorda S.C.M.* 7 093 -

Na nabycie wartości niematerialnych 40 18

Umowne zobowiązania inwestycyjne, razem: 9 300 728

Stan na dzień

 
 
*Na 31 grudnia 2012 r. 55 procentowy udział Grupy Kapitałowej w zobowiązaniach inwestycyjnych Joint Venture Sierra 
Gorda wynosi 7 093 mln zł, z czego 751 mln zł dotyczy zamówień na sprzęt górniczy oraz tworzenia infrastruktury, 
a 6 342 mln zł wynika z kontraktów na budowę kopalni. 
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2. Przychody ze sprzedaży 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

Miedź, nikiel, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa 6 016 23 120 4 747 19 612 

Energia 15 81 26 88 

Usługi 376 1 402 129 474 

Maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne 7 47 (5) 17 

Towary - wyroby hutnicze 150 549 75 421 

Pozostałe towary 83 359 151 564 

Odpady i materiały 23 83 47 66 

Pozostałe wyroby 268 1 196 195 865 

Razem działalność kontynuowana 6 938 26 837 5 365 22 107 

Działalność zaniechana - - 105 487 

Ogółem przychody ze sprzedaży 6 938 26 837 5 470 22 594 

     Okres obrotowy

 
 
3. Koszty według rodzaju 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

369 1 455 219 846

1 237 4 579 963 3 620

2 370 8 832 1 759 6 759

742 2 760 410 1 367

690 2 055 94 419

30 75 28 64

9 36 8 32

4 9 3 6

65 150 19 82

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości 
niematerialnych, zapasów, należności 51 57 19 28

Odwrócenie odpisów aktualizujących środków trwałych, wartości 
niematerialnych, zapasów, należności (1) (11) (3) (7)

Straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych 2 9 2 6

Inne koszty działalności operacyjnej 13 95 1 55

5 516 19 951 3 503 13 195

197 793 141 583

Odpisy aktualizujące wartość należności (4) 3 2 3

Odpisy aktualizujące wartość zapasów - - (1) (1)

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności - - - (1)

80 (160) (101) (367)

(304) (896) (301) (744)

5 489 19 688 3 242 12 667

- - 84 436

5 489 19 688 3 326 13 103

Usługi obce

Podatki i opłaty*

Razem działalność kontynuowana

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nieaktywowanych
w wartościach niematerialnych

Działalność zaniechana
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
sprzedaży oraz ogólnego zarządu

     Okres obrotowy

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Pozostałe koszty:

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 

Koszty świadczeń pracowniczych   

Razem koszty rodzajowe

Zużycie materiałów i energii

 
 
* w tym podatek od wydobycia niektórych kopalin w Jednostce Dominującej za okres od 18 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. 
 w kwocie 1 596 mln zł, za IV kwartał w kwocie 571 mln zł. 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
 
4. Pozostałe przychody operacyjne 

 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia  2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

264 1 434 229 2 137

Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 207 1 185 (140) 1 038

Odsetek 56 246 75 192

Zysków z tytułu różnic kursowych - - 294 889

Zysków z tytułu zbycia - 2 - 17

Odwrócenia odpisu aktualizującego wartość pożyczek i należności 1 1 - 1

- - 2 313 2 313

- - 3 3

3 3 - -

- 2 2 3

1 2 - 5

- 57 - 27

11 28 3 46

10 25 11 21

Likwidacji kopalń 6 8 3 5

Spraw spornych i w postępowaniu sądowym 1 3 1 2

Pozostałych 3 14 7 14

3 3 2 2

4 17 2 23

21 68 - -

7 28 5 25

324 1 667 2 570 4 605

- - 12 28

Ogółem pozostałe przychody operacyjne 324 1 667 2 582 4 633

Otrzymane dotacje państwowe i inne darowizny

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw z tytułów:

Zysk ze zbycia wartości niematerialnych

Odsetki pozostałe

Przychody z dywidend

Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności niefinansowych 

     Okres obrotowy

Przychody oraz zyski z tytułu instrumentów finansowych zaliczane do pozostałej 
działalności operacyjnej z tytułów:

Zysk z okazyjnego nabycia

Zysk ze zbycia jednostki stowarzyszonej

Działalność zaniechana

Opłata za zarządzanie SIERRA GORDA S.C.N.

Ujawnione nadwyżki rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych

Pozostałe przychody/zyski operacyjne

Razem działalność kontynuowana

Kary i odszkodowania 

 
 
 
5.    Pozostałe koszty operacyjne 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

491 2 006 250 728

Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 274 1 246 244 715

Odsetek 1 1 1 1

Strat z tytułu różnic kursowych 51 592 - -

Strat z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych - - - 2

Odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 165 167 5 10

3 8 2 8

1 3 - -

7 93 - 16

21 45 6 15

Likwidacji kopalń 5 11 1 3

Spraw spornych i w postępowaniu sądowym 2 3 3 5

Pozostałych 14 31 2 7

2 6 2 4

10 10 - -

(1) 41 15 42

534 2 212 275 813

- - 6 12

534 2 212 281 825

Odsetki od zaległych zobowiązań niefinansowych 

Przekazane darowizny

Utworzone rezerwy na zobowiązania z tytułów:

Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 

     Okres obrotowy

Koszty i straty z tytułu instrumentów finansowych, zaliczane do pozostałej 
działalności operacyjnej z tytułów:

Kary i odszkodowania 

Działalność zaniechana

Ogółem pozostałe koszty operacyjne 

Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa 

Razem działalność kontynuowana

Pozostałe koszty/straty operacyjne
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
 
6. Koszty finansowe  
 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

41 126 4 11

Obligacji 32 107 - -

Kredytów bankowych i pożyczek 8 17 4 9

Leasingu finansowego 1 2 - 2

(27) (33) 2 5

13 50 11 35

(1) 2 - 1

26 145 17 52

- - - 1

26 145 17 53

     Okres obrotowy

(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych pochodzących ze źródeł 
finansowania zewnętrznego

Zmiany wysokości rezerw i zobowiązań wynikające z przybliżania 
czasu uregulowania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta)  

Działalność zaniechana

Ogółem koszty finansowe

Razem działalność kontynuowana

Koszty odsetek z tytułów:

Pozostałe koszty finansowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
 
 

 31 grudnia 2012
31 grudnia 2011 

przekształcony

Długoterminowe 1 783 194

Kredyty bankowe 165 176

Pożyczki 8 2

Dłużne papiery wartościowe* 1 593 -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 17 16

Krótkoterminowe 1 075 104

Kredyty bankowe** 1 057 92

Pożyczki 3 2

Dłużne papiery wartościowe* 5 -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 10 10

Razem 2 858 298

Stan na dzień 

 
 
 
* dotyczy obligacji wyemitowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. 
** 1 013 mln zł dotyczy kredytu KGHM Polska Miedź S.A 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
 
8. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31grudnia 2011
przekształcony

Przychody ze zbycia jednostkom powiązanym

Jednostkom stowarzyszonym 1 3 1 6

Pozostałym podmiotom powiązanym (1) 4 - 1

Razem, przychody ze zbycia jednostkom powiązanym - 7 1 7

w tym z działalności zaniechanej - - 2 2

Okres obrotowy

 
 
 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31grudnia 2011
przekształcony

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych

Od jednostek stowarzyszonych - - 1 8

Od pozostałych podmiotów powiązanych 4 36 4 28

Razem, zakup pochodzący od jednostek powiązanych 4 36 5 36

w tym z działalności zaniechanej - - 8 8

Okres obrotowy

 
 
 

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011

przekształcony

Należności od podmiotów powiązanych z tytułu sprzedaży 
produktów, usług, towarów, materiałów i aktywów trwałych

Od jednostek stowarzyszonych 1 1

Od pozostałych podmiotów powiązanych 3 2

Razem, należności od podmiotów powiązanych 4 3

Stan na dzień

 
 
 

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011

przekształcony

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych z tytułu zakupu 
produktów, usług, towarów, materiałów i aktywów trwałych

Wobec pozostałych podmiotów powiązanych 4 4

Razem, zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 4 4

Stan na dzień

 
 
 
W bieżącym kwartale nie zidentyfikowano indywidualnych transakcji przeprowadzonych między Grupą Kapitałową 
a rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę, współkontrolę lub wywiera na nie znaczący 
wpływ, które byłyby znaczące ze względu na nietypowy zakres i kwotę. 
 
Pozostałe transakcje zawarte przez Grupę Kapitałową z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje 
kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, które były znaczące zbiorowo, wchodziły w zakres 
normalnych, codziennych operacji gospodarczych, przeprowadzono na zasadach rynkowych. Transakcje dotyczyły 
zakupów przez spółki Grupy Kapitałowej materiałów i usług na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej (paliwa, 
energii, usług transportowych). Obroty z tytułu tych transakcji w bieżącym okresie sprawozdawczym wyniosły 
817 mln zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. – 1 151 mln zł), a nierozliczone salda zobowiązań 
z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 47 mln zł (na dzień 31 grudnia 2011 r. – 81 mln zł). 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej (w tys. zł)

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2011
przekształcony

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w RN, płace i inne krótkoterminowe 
świadczenia pracownicze 1 233 1 351

Razem 1 233 1 351

Wynagrodzenia Zarządu Jednostki Dominującej (w tys. zł)

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2011
przekształcony

Płace i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze 5 904 4 561

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - 96

Świadczenia po okresie zatrudnienia 42 -

Razem 5 946 4 657

Okres obrotowy

Okres obrotowy

 
 
 
 
 
 
 
9. Aktywa, zobowiązania warunkowe oraz pozostałe zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej 

Aktywa warunkowe 448 22

Otrzymane gwarancje 211 25

Sporne sprawy budżetowe 29 -

Należności wekslowe 81 (8)

Prace wdrożeniowe, projekty wynalazcze 40 3

Podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 87 2

Zobowiązania warunkowe 218 (28)

Zlecenia udzielenia gwarancji i poręczeń 20 (29)

Zobowiązania wekslowe 13 (11)

Sprawy sporne, sądowe w toku 26 12

Zobowiązania z umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich 128 14

Podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 18 18

Pozostałe tytuły 13 4

193 193

Wzrost / (spadek) od 
zakończenia ostatniego 

roku obrotowego
Stan na dzień

31 grudnia 2012

Zobowiązania wobec gmin z tytułu podpisanego porozumienia 
w związku z rozbudową zbiornika Żelazny Most nieujęte 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  
 
Wartości powyższych pozycji ustalone zostały na podstawie szacunków. 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
V. Realizacja strategii  
 
Aktualnie obowiązująca strategia Grupy KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na kilku filarach, z których 
najważniejsze to: 

• rozwój bazy zasobowej, który obok powiększenia bazy zasobowej Grupy ma na celu zwiększenie produkcji 
miedzi (do ponad 700 tys. ton rocznie w 2018 r.), 

• dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez stopniowe angażowanie się w branżę energetyczną. 

 

Rozwój bazy zasobowej 

Strategia rozwoju bazy zasobowej obejmuje dwa obszary:  

– eksplorację w regionie, 
– akwizycję i rozwój projektów górniczych na świecie. 

 

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi w regionie kilka projektów eksploracyjnych. 
Synklina Grodziecka - w ramach projektu realizowany jest program wierceń  w okolicach Bolesławca w celu 
 dokładnego rozpoznania i udokumentowania dodatkowych zasobów rudy miedziowo-srebrowej. Na obszarze 
prowadzonych prac znajdują się udokumentowane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
obszary złożowe „Wartowice” i „Niecka Grodziecka”, wchodzące w skład tzw. „Stare zagłębie miedziowe” – 
okolice Iwin, Wartowic, Lubichowa, Żeliszowa i Bolesławca. W 2012 r. kontynuowano realizację I etapu prac 
poszukiwawczo-rozpoznawczych, w ramach którego wykonano 9 odwiertów, badania geofizyczne, 
hydrogeologiczne  oraz analizy chemiczne prób pobranych z uzyskanych rdzeni. W drugim etapie prac planuje się 
wykonanie 6 odwiertów, powierzchniowych pomiarów geofizycznych i badań hydrogeologicznych. Rozpoczęcie 
kolejnych 6 wierceń planowane jest na marzec - kwiecień 2013 r.  

Szklary – w IV kwartale 2012 r. zakończono prace nad techniczną stroną możliwości udostępnienia złoża rud 
niklu w Szklarach. Obecnie prowadzone są analizy ekonomiczne nad możliwościami zagospodarowania 
położonego na Dolnym Śląsku złoża rud niklu. 

Weisswasser – projekt realizowany jest przez spółkę zależną działającą na terenie Niemiec KGHM Kupfer AG. 
Zakończono pierwszy etap prac poszukiwawczych na obszarze koncesyjnym Weisswasser, położonym  
w Saksonii przy granicy z Polską. Wykonano 4 odwierty oraz badania geofizyczne i analizy chemiczne składu 
rdzeni. Zidentyfikowano mineralizację miedzi i srebra zbliżoną w charakterze do złóż obecnie eksploatowanych 
przez KGHM Polska Miedź S.A. na terenie Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W IV kw. 2012 r. Zarząd 
KGHM Kupfer AG wystąpił do jedynego akcjonariusza Spółki, KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w kwocie 1,6 mln EUR , uzyskując jego akceptację. Środki zostaną przekazane na 
realizację II etapu Projektu Weisswasser. Zakłada się, że etap ten będzie obejmował realizację pomiarów 
geofizycznych.  

Ponadto w II kwartale 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. wystąpiła do Ministerstwa Ochrony Środowiska 
o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie na kolejnych obszarach sąsiadujących z koncesjami 
eksploatacyjnymi będącymi w posiadaniu Jednostki Dominującej. Obecnie trwa postępowanie administracyjne 
w sprawie udzielenia 4 nowych koncesji. 

W ramach obszaru związanego z akwizycjami i rozwojem globalnych projektów górniczych za granicą, 
kontynuowano prace nad integracją przejętej od dotychczasowych akcjonariuszy spółki KGHM INTERNATIONAL 
LTD. (dawniej Quadra FNX Mining LTD). Ponadto Grupa KGHM Polska Miedź S.A. po zwiększeniu swojego udziału 
w spółce KGHM AJAX MINING INC. do 80%, kontynuuje prace nad rozwojem projektu Afton-Ajax. Obecnie trwa 
proces pozyskiwania pozwoleń na budowę zakładu górniczego. 

KGHM INTERNATIONAL LTD. 
W IV kwartale 2012 r. Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. kontynuowała realizację projektów wchodzących 
w skład portfela aktywów górniczych, w tym największego projektu rozwojowego w fazie przedoperacyjnej - 
światowej klasy projektu górniczego Sierra Gorda, zlokalizowanego w północnej części Chile. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie (w ramach spółki JV Sierra Gorda SCM) KGHM INTERNATIONAL LTD. (55%) i spółek Grupy 
Sumitomo - Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (31,5%) i Sumitomo Corporation  (13,5%). 
Projekt Sierra Gorda obejmuje budowę kopalni odkrywkowej na jednym z największych nowych złóż miedzi 
i molibdenu na świecie. Uruchomienie produkcji w Sierra Gorda przewidywane jest na 2014 r. Planowana roczna 
produkcja przez okres ponad 20 lat wynosi: ok. 220 tys. ton miedzi, 11 tys. ton molibdenu, 2 tony złota.  
Na koniec IV kwartału 2012 r. w ramach realizacji projektu zakupiono i rozpoczęto montaż kolejnych maszyn, 
w tym szeregu komponentów zakładu przeróbczego. Zakończono budowę stacji przekaźnikowej 
oraz uruchomiono zasilanie linią 220 kV z podstacji Spence. Na koniec IV kwartału prace projektowe były 
ukończone w 92% a stan zaawansowania budowy projektu wynosił 33%. Przy budowie pracuje średnio około 
2.500 pracowników. Terminy realizacji najważniejszych dostaw sprzętu i materiałów pozostają w ramach 
założonego harmonogramu. 
Kontynuowano rekrutację na stanowiska zarządcze i operacyjne. Obecnie prace koncentrują się na budowie 
zakładu przeróbki oraz ściąganiu nadkładu w kopalni. Główne prace związane z budową podstawowej  
infrastruktury, tj. budynków socjalnych, ujęcia wody słodkiej itp. zostały ukończone. Trwa montaż parku 
maszynowego.  
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 
 
Wyniki produkcyjne KGHM International w IV kwartale 2012 oraz w roku 2012. 

mln lbs t mln lbs t

Produkcja Cu 67,7 30 709 243,6 110 496

Produkcja Ni 2,8 1 270 10,5 4 763

Produkcja TPM [tys. oz] 26,8 95,2

mln zł* mln USD mln zł* mln USD

Capex 
(włączając Sierra Gorda JV) 659 209 1 886 580

C1** 2,18 2,43

     Okres obrotowy

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
końcący się 

31 grudnia 2012

USD/lbs USD/lbs

 
 *wartości w zł ustalono zgodnie z zasadami przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostek zależnych, których waluta funkcjonalna jest inna 
niż waluta funkcjonalna jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe (MSR 21) 
** gotówkowy koszt produkcji koncentratu powiększony o koszty administracyjne oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o koszt 
amortyzacji i wartość premii za produkty uboczne  

 
Działania w obszarze polityki CSR prowadzone w związku z realizacją inwestycji znalazły uznanie lokalnej 
społeczności, a spółka otrzymała nagrodę od władz miasta Sierra Gorda za wkład w poprawę jakości życia 
mieszkańców.  
W ramach projektów eksploracyjnych realizowanych przez Grupę Kapitałową KGHM INTERNATIONAL LTD. 
najistotniejszy jest projekt Victoria (100% udziałów w projekcie posiada Grupa Kapitałowa 
KGHM INTERNATIONAL LTD.). Spółka kontynuuje analizy techniczno-ekonomiczne możliwości zagospodarowania 
złoża rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych położonego w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie. Ich wyniki 
wyznaczą przebieg dalszych prac eksploracyjnych oraz kształt przyszłego zakładu górniczego. W IV kwartale 
kontynuowano rozmowy ze spółką Vale na temat kształtu właścicielskiego przyszłego projektu (Vale posiada 
prawa do uczestniczenia w projekcie Victoria). Kontynuowano również działania zmierzające do uzyskania 
wymaganych prawem pozwoleń, w tym również rozmowy z przedstawicielami ludności autochtonicznej, tzw. First 
Nations. 
 

mln zł* mln USD mln zł* mln USD

skorygowana EBITDA*** 283 90 1 082 333

     Okres obrotowy

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
końcący się 

31 grudnia 2012

 
 
*wartości w zł ustalono zgodnie z zasadami przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostek zależnych, których waluta funkcjonalna jest inna 
niż waluta funkcjonalna jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe (MSR 21)  

*** zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, szacowany odzysk metalu z rudy, koszty ogólnego zarządu oraz opłatę za zarządzanie 
Sierra Gorda JV 

 
W IV kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. odnotowała poziom EBITDA w wysokości 
90 mln USD, co stanowi 35,5% sumy EBITDA osiągniętej od dnia objęcia spółki kontrolą. Jednostkowy koszt 
produkcji w okresie IV kwartału 2012 roku był o 10% niższy od średniego kosztu produkcji osiągniętego w roku 
2012. Osiągnięcie lepszego wyniku w tej pozycji spowodowane było kontynuowaniem polityki obniżki kosztów 
w ramach grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.  

 

KGHM AJAX MINING INC. 

W dniu 2 kwietnia 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. wykonała prawo opcji nabycia dodatkowych 29% udziałów 
w spółce KGHM AJAX MINING INC. z siedzibą w Vancouver od Abacus Mining & Exploration Corporation, 
na podstawie umowy wspólników z dnia 12 października 2010 r. i zwiększyła udział w spółce KGHM AJAX MINING 
INC. z 51% do 80%. Udziały zostały nabyte za kwotę 30 mln USD (o równowartości 93 mln zł, wg kursu 
średniego NBP dla USD/PLN z dnia 2 kwietnia 2012 r.). Decyzja o wykonaniu prawa opcji została podjęta po 
analizie otrzymanego w grudniu 2011 r. Bankowego Studium Wykonalności projektu Afton–Ajax.  
W IV kwartale 2012 r. spółka KGHM AJAX MINING INC. kontynuowała działania zmierzające do uzyskania 
pozwolenia środowiskowego na budowę kopalni.  
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Dywersyfikacja źródeł przychodów – zaangażowanie w sektor energetyczny 

Celem dywersyfikacji przychodów oraz uniezależnienia się od cen energii istotnym były inwestycje w sektorze 
energetycznym, głównie w segmencie wytwarzania energii. 

Projekty polegające na zwiększeniu produkcji energii na własne potrzeby energetyczne Spółki: 

W ramach projektu „Budowy Bloków Gazowo-Parowych w EC Głogów i EC Polkowice” w okresie 
sprawozdawczym prowadzono roboty konstrukcyjno-budowlane, montażowe, instalacyjne oraz elektryczne 
w oparciu o aktualne projekty wykonawcze. Ze strony Generalnego Wykonawcy zostały uruchomione dostawy 
istotnych urządzeń z branży elektrycznej i instalacyjnej: 
- zakończono montaż turbozespołów gazowych dla Polkowic i Głogowa, 
- zakończono dostawy turbozespołów parowych dla Polkowic i Głogowa, 
- dokonano odbiorów technicznych stacji redukcyjno-pomiarowych gazu w Polkowicach i Głogowie, 
- podpisano umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja dla BGP Polkowice 

i BGP Głogów, 
- rozpoczęto prace związane z budową sieci gazowej wysokiego ciśnienia w Polkowicach oraz w Głogowie, 
- trwają prace montażowe instalacji pomocniczych oraz izolacji kotłów odzysknicowych, 
- w zakresie budowy bloku gazowo-parowego w EC Głogów trwają prace związane z wyprowadzeniem mocy 
elektrycznej na napięciu 110kV. 

„Produkcja gazu syntezowego przy wykorzystaniu metody podziemnego zgazowania węgla brunatnego  
w obszarze LGOM” - w ramach uzyskanej w kwietniu 2012 r. koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego 
w rejonie Głogowa na wytypowanym obszarze 25,66 km2 zlokalizowanym w rejonie LGOM  
w grudniu 2012 ukończono pierwszy etap (wykonano 6 otworów złożowych) planowanego na lata 2012-2015 
programu badań geologicznych. W styczniu 2013 wykonano kolejne 2 z planowanych do realizacji 6 otworów 
wiertniczych w ramach drugiego etapu prac. Pozytywne wyniki prac geologicznych pozwolą na podjęcie decyzji 
o wystąpieniu o uzyskanie koncesji na eksploatację ww. złoża przy wykorzystaniu badawczej instalacji 
podziemnego zgazowania węgla brunatnego. 

 
Projekty energetyczne o zasięgu krajowym rozpatrywane na zasadach czysto komercyjnych, których realizacja 
pozwoli na zróżnicowanie struktury przychodów i wzrostu wartości rynkowej KGHM Polska Miedź S.A.: 

„Budowa źródła wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie gazu ziemnego, jako surowca do jej 
produkcji na terenie obecnej Elektrowni Blachownia”  

W ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 20 stycznia 2010 r. z TAURON Polska Energia S.A. 
i TAURON Wytwarzanie S.A. oraz na podstawie uzyskanej w dniu 23 lipca 2012 r. zgody Komisji Europejskiej 
(właściwego organu ochrony konkurencji) w sprawie koncentracji, w dniu 05 września 2012 r. KGHM utworzyła 
spółkę celową z TAURON Wytwarzanie SA pod nazwą „Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o.” KGHM objęła 
50% udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65 152 000 zł.  

Wraz z zawiązaniem Spółki, została podpisana Umowa Wspólników regulująca szczegółowe zasady współpracy 
stron przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo–
parowego o mocy ok. 850 MW na terenie, należącej do wytwórczej spółki Grupy TAURON, Elektrowni 
Blachownia w Kędzierzynie–Koźlu. Zgodnie z Umową, Wspólnicy przewidują, że szacowane łączne nakłady na 
inwestycję w latach 2012-2017 wyniosą około 3,5 mld zł. Projekt zrealizowany zostanie w formule project 
finance - co najmniej 50% jego budżetu zostanie sfinansowane ze źródeł zewnętrznych.  

W 2012 r. spółka celowa realizowała prace związane z przygotowaniem inwestycji obejmujące pozyskanie 
niezbędnej dokumentacji obejmującej m.in. projekty branżowe, pozwolenie na budowę, warunki przyłączeń 
oraz uruchomienie procedur postępowań przetargowych związanych z wyborem doradców oraz realizatora 
budowy bloku. 

 „Poszukiwanie i zagospodarowanie złóż gazu z łupków w Polsce (Projekt KCT)” 
 
W dniu 4 lipca 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. zawarła Umowę Ramową z następującymi spółkami: Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG), ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., oraz TAURON 
Polska Energia S.A. w sprawie współpracy przy poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobyciu węglowodorów 
w utworach geologicznych objętych posiadaną przez PGNiG koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego dotyczącą obszaru Wejherowo na padach Kochanowo, Częstkowo i Tępcz 
o powierzchni ok. 160 km2 (Projekt KCT).  
Umowa Ramowa przewiduje współpracę w oparciu o docelową strukturę spółki komandytowej. Planuje się 
przeniesienie na tę spółkę koncesji na wydobycie węglowodorów po jej uzyskaniu przez PGNiG. Każda ze stron 
Umowy Ramowej będzie miała zapewniony udział w kontroli realizacji projektu, w szczególności poprzez udział 
w powołanym w tym celu komitecie operacyjnym. 
Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie w ramach pierwszych trzech lokalizacji 
zdefiniowanego obszaru współpracy szacuje się na ok. 1 720 mln zł.  
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Zgodnie z zawartym w dniu 12 listopada 2012 r. Aneksem do Umowy Ramowej strony uzgodniły, że termin 
opracowania szczegółowych warunków współpracy, w tym: budżet i harmonogram projektu, udziały stron 
w finansowaniu wydatków wynikających z uzgodnionego budżetu, udziały w zyskach z projektu oraz zasady 
odpowiedzialności, m.in. kary umowne, zostaje wydłużony z 4 listopada 2012 r. do dnia 4 lutego 2013 r.  
 
W związku z trwającymi rokowaniami w zakresie szczegółowych warunków współpracy, w ramach 
których m.in. opracowywana jest dokumentacja projektu, w dniu 21 lutego 2013 r. strony postanowiły o 
przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do dnia 4 maja 2013 r. 
podpisując Aneks nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku, gdy w terminie do dnia 4 maja 2013 r. strony 
umowy nie uzgodnią szczegółowych warunków współpracy, umowa może zostać wypowiedziana przez 
każdą ze Stron. Ponadto, jeżeli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień, Strony nie 
uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostaną 
uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, umowa wygaśnie. 
 

„Przygotowanie budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej”. 
W dniu 05 września 2012 r. KGHM Polska Miedź SA oraz Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia 
i Enea SA podpisały list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy 
i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zgodnie z listem intencyjnym spółki wspólnie wypracują 
projekt umowy, która będzie regulowała ich prawa i obowiązki przy realizacji projektu, przy założeniu pełnienia 
przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA roli wiodącej. W dniu 28 grudnia 2012 r. Strony Listu Intencyjnego 
przedłużyły termin obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 31 marca 2013 r. 
 
VI. Cykliczność, sezonowość działalności  

 
Zarówno cykliczność produkcji jak i jej sezonowość nie dotyczy Grupy Kapitałowej. 
 
VII. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych  
 

W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 
 

VIII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 
28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2011, na dywidendę 
dla akcjonariuszy z zysku za rok obrotowy 2011 przeznaczono kwotę 5 668 mln zł, co stanowi 28,34 zł na jedną 
akcję.  
 
Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca 2012 r. 
Termin wypłaty dywidendy: 
- I raty w kwocie 3 400 mln zł na 20 sierpnia 2012 r., co stanowi 17,00 zł na jedną akcję, 
- II raty w kwocie 2 268 mln zł na 16 listopada 2012 r., co stanowi 11,34 zł na jedną akcję. 
 
Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi. 
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IX. Segmenty działalności 
 
Dotychczas prezentowana informacja o segmentach operacyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
uwzględniała wyłącznie strukturę i specyfikę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w której działalność 
KGHM Polska Miedź S.A. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym w kraju, natomiast profil działalności 
większości spółek zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. odbiega od głównego profilu działalności 
Jednostki Dominującej.  

Nabycie w I kwartale 2012 r. akcji spółki KGHM INTERNATINAL LTD. mające na celu zwiększenie bazy zasobowej 
oraz wzrost produkcji miedzi wpłynął istotnie na zmianę struktury aktywów i generowania przychodów Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w której najistotniejszą rolę pełni KGHM Polska Miedź S.A. i segmenty 
operacyjne Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. 

W wyniku istotnej zmiany struktury Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz nowego sposobu 
postrzegania obszarów działalności przez organy podejmujące decyzje operacyjne, dokonano szczegółowej 
analizy ujawnianych informacji o segmentach operacyjnych z uwzględnieniem segmentów operacyjnych Grupy 
KGHM INTERNATIONAL LTD.  
W ramach procesu wyodrębniania segmentów operacyjnych przyjęto kryterium łączenia według zbliżonego 
rodzaju procesów produkcyjnych i środowiska regulacyjnego, a także lokalizacji geograficznej poszczególnych 
aktywów wykorzystywanych w wyodrębnionych ciągach technologicznych.  
Mając na uwadze regulacje MSSF 8 oraz przydatność informacji użytkownikom sprawozdania finansowego 
wyodrębniono następujące segmenty operacyjne będące jednocześnie segmentami sprawozdawczymi: 

– przemysł surowcowy – Polska – w skład segmentu wchodzą KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółki zależne 
związane bezpośrednio z ciągiem produkcyjnym Jednostki Dominującej, 

– przemysł surowcowy – USA – w skład segmentu wchodzą spółki Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. 
powiązane z działalnością zlokalizowaną w USA, 

– przemysł surowcowy – Chile – w skład segmentu wchodzą spółki Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. 
powiązane z działalnością zlokalizowaną w Chile oraz wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda JV, 

– przemysł surowcowy – Kanada – w skład segmentu wchodzą spółki Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. 
powiązane z działalnością zlokalizowaną w Kanadzie, 

– rozwój bazy zasobowej – w skład segmentu wchodzą spółki zajmujące się poszukiwaniem oraz oceną 
zasobów mineralnych, spółki mające docelowo prowadzić działalność wydobywczą, 

– pozostałe – wszystkie pozostałe spółki Grupy Kapitałowej, niepowiązane z przemysłem wydobywczym. 

W celu zachowania porównywalności dla danych za rok 2011 przyjęto podział na segmenty sprawozdawcze 
zgodny z zaprezentowanym w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Segmentację spółek zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. prezentuje poniższy schemat. 
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Segmenty sprawozdawcze
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Segmenty sprawozdawcze
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

KGHM Polska Miedź S.A.
"Energetyka" sp. z o.o.
PeBeKa S.A.
DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.
KGHM CUPRUM  sp. z o.o. – CBR
CBJ sp. z o.o.
INOVA Spółka z o.o.
KGHM Metraco S.A.
POL-MIEDŹ TRANS  Sp. z o.o.

KGHM Polska Miedź S.A.
"Energetyka" sp. z o.o.
PeBeKa S.A.
DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.
KGHM CUPRUM  sp. z o.o. – CBR
CBJ sp. z o.o.
INOVA Spółka z o.o.
KGHM Metraco S.A.
POL-MIEDŹ TRANS  Sp. z o.o.

Przemysł surowcowy - PolskaPrzemysł surowcowy - Polska

Przemysł surowcowy - USAPrzemysł surowcowy - USA

Rozwój bazy zasobowejRozwój bazy zasobowej

Wendover Bulk Transhipment Company
Robinson Nevada Mining Company
Robinson Nevada Railroad Company
Carlota Holdings Company
Carlota Copper Company

Wendover Bulk Transhipment Company
Robinson Nevada Mining Company
Robinson Nevada Railroad Company
Carlota Holdings Company
Carlota Copper Company

NITROERG S.A.
PHP "MERCUS" sp. z o.o.
KGHM Ecoren S.A.
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.
WMN "ŁABĘDY" S.A.
WFP Hefra SA
Ecoren DKE spółka z o.o.
PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
KGHM TFI S.A. 
INTERFERIE  S.A.
Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
"BIOWIND" sp. z o.o.
WPEC w Legnicy S.A.
ZUK S.A.
Uzdrowisko Połczyn S.A.
„Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o.
Uzdrowisko „Świeradów - Czerniawa” Sp. z o.o.
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.
Fundusz Uzdrowiska 01 Sp. z o.o. S.K.A.
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
KGHM I FIZAN
KGHM II FIZAN
KGHM III FIZAN
"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.
Zagłębie Lubin S.A.
KGHM LETIA S.A.
KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD.
KGHM Kupferhandelsges. m.b.H.i.L.
BIPROMET S.A.
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A.
Bipromet Ecosystem Sp. z o.o.
Fermat 1 S.á r.l.
Fermat 2 S.á r.l.
Fermat 3 S.á r.l.
0929260 B.C. U.L.C.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Quadra FNX Moly Holdings (Barbados) Ltd.
Quadra FNX Intermoly Holdings Limited
Malmbjerg Molybdenum A/S
International Molybdenum Plc
Quadra FNX Holdings (Barbados) Ltd.
Quadra FNX Chile (Barbados) Ltd.
Quadra FNX Holdings Chile Limitada
Quadra FNX SG (Barbados) Ltd.
Quadra FNX Water Holdings (Barbados) Ltd.
Aguas de la Sierra Limitada
Quadra FNX FFI Ltd.
Robinson Holdings (USA) Ltd.
Quadra FNX Holdings Partnership
FNX Mining Company USA Inc.
0899196 B.C. Ltd.
Quadra Mining Australia PTY Limited

KGHM Kupfer AG
KGHM AJAX MINING INC.
Sugarloaf Ranches Ltd.
FNX Mining Company Inc. - projekt Victoria

KGHM Kupfer AG
KGHM AJAX MINING INC.
Sugarloaf Ranches Ltd.
FNX Mining Company Inc. - projekt Victoria

PozostałePozostałe

Przemysł surowcowy - ChilePrzemysł surowcowy - Chile

Centenario Holdings Ltd.
Pan de Azucar (BVI) Ltd.
Minera Carrizalillo Limitada
Volcanes (BVI) Ltd.
Minera y Exploraciones KGHM International SpA
Frankie (BVI) Ltd.
Sociedad Contractual Minera Franke
Centenario Copper (BVI) Ltd.
Sierra Gorda JV

Centenario Holdings Ltd.
Pan de Azucar (BVI) Ltd.
Minera Carrizalillo Limitada
Volcanes (BVI) Ltd.
Minera y Exploraciones KGHM International SpA
Frankie (BVI) Ltd.
Sociedad Contractual Minera Franke
Centenario Copper (BVI) Ltd.
Sierra Gorda JV

Przemysł surowcowy - KanadaPrzemysł surowcowy - Kanada

DMC Mining Services Ltd.
Raise Boring Mining Services, S.A. de C.V.
DMC Mining Services Corporation
FNX Mining Company Inc.

DMC Mining Services Ltd.
Raise Boring Mining Services, S.A. de C.V.
DMC Mining Services Corporation
FNX Mining Company Inc.
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

Raporty wewnętrzne o wynikach spółek Grupy Kapitałowej sporządza się w okresach miesięcznych w wersji skróconej, natomiast w okresach kwartalnych w rozszerzonym 
zakresie. Organem dokonującym regularnych przeglądów wewnętrznych raportów finansowych całej Grupy Kapitałowej dla celów podejmowania głównych decyzji 
inwestycyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów Grupy Kapitałowej. 
Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalane są na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami 
niepowiązanymi. 
 
Informacja dotycząca segmentów działalności  

Przemysł
surowcowy 

-Polska 

Przemysł 
surowcowy 

- USA

Przemysł 
surowcowy 

- Chile

Przemysł 
surowcowy 

- Kanada
Rozwój

bazy zasobowej  Pozostałe 
Działalność
zaniechana

Korekty
konsolidacyjne Ogółem

Przychody ze sprzedaży 21 147 1 763  414 1 682  1 3 058 - (1 228) 26 837

Przychody ze sprzedaży do innych segmentów  152 - - - - 1 041 - (1 193) -

Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 20 995 1 763  414 1 682  1 2 017 - ( 35) 26 837

Amortyzacja  866  96  81  323 -  87 -  2 1 455

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 6 508  356 ( 142)  184 ( 10)  469 - ( 761) 6 604

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 6 485  317 ( 149)  142 ( 9) ( 53) - ( 274) 6 459

Podatek dochodowy (1 647)

Zysk/(strata) netto 4 812

Aktywa segmentu 30 213 2 240 9 418 1 950  611 46 762 - (57 488) 33 706

Zobowiązania 7 238  507  290 1 294  16 24 195 - (21 553) 11 987

Inne informacje
Inwestycje wyceniane metodą praw własności  33 - - - - - - 3 045 3 078
Nakłady inwestycyjne 1 987  80  55  120  129  290 - ( 145) 2 516

Dane produkcyjne

Miedź płatna (tys. t)  565,8  64,6  17,9  28,0

- w tym ze wsadów obcych (tys. t)  146,7 - - -

Nikiel (tys. t) - - -  4,8

Srebro (t) 1 273,8 - - -

Złoto (kg)  916,4 1 178,8 -  311,0

Platyna (kg) - - -  538,1

Pallad (kg) - - -  933,1

Okres obrotowy za 12 miesięcy kończący sie 31 grudnia 2012

Stan na dzień 31 grudnia 2012
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

 
Informacja dotycząca segmentów działalności za okres porównywalny 
 

Przemysł
surowcowy 

-Polska 

Przemysł 
surowcowy 

- USA

Przemysł 
surowcowy 

- Chile

Przemysł 
surowcowy 

- Kanada
Rozwój

bazy zasobowej  Pozostałe 
Działalność
zaniechana

Korekty
konsolidacyjne Ogółem

Przychody ze sprzedaży 20 396 - - - - 2 697  506 (1 005) 22 594

Przychody ze sprzedaży do innych segmentów  122 - - - -  852  19 ( 993) -

Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 20 274 - - - - 1 845  487 ( 12) 22 594

Amortyzacja  751 - - - -  82  65  13  911
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 13 768 - - - ( 1)  17  67 ( 552) 13 299

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 13 724 - - - -  8  66 ( 364) 13 434
Podatek dochodowy 2 300
Zysk/(strata) netto 11 127

Aktywa segmentu 31 061 - - -  324 2 480 - (3 215) 30 650
Zobowiązania 7 001 - - -  21  729 - ( 492) 7 259

Inne informacje
Nakłady inwestycyjne 1 680 - - -  58  241  66 ( 22) 2 023

Dane produkcyjne
Miedź płatna (tys. t)  571,0
- w tym ze wsadów obcych (tys. t)  124,6
Srebro (t) 1 259,6
Złoto (kg)  703,8

Okres obrotowy za 12 miesięcy kończący sie 31 grudnia 2011 - przekształcony

Stan na dzień 31 grudnia 2011 - przekształcony
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej - klienci zewnętrzni w podziale na obszary geograficzne 

Podział geograficzny odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców. 

Okres obrotowy

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 
przekształcony

Polska, w tym: 5 310 5 845

 - działalność zaniechana -  487

Niemcy 4 564 4 479

Wielka Brytania 3 950 2 734

Chiny 3 047 2 425

Czechy 1 604 1 347

Kanada 1 431  2

Włochy 1 217 1 191

Stany Zjednoczone Ameryki  890 1 027

Francja  872  654

Węgry  750  523

Belgia  407  386

Szwajcaria  404  354

Austria  357  483

Japonia  317 -

Turcja  269  94

Holandia  246  2

Korea  200  34

Indie  176  7

Słowacja  155  110

Dania  120  92

Bułgaria  58  74

Bośnia i Hercegowina  34  16

Słowenia  28  20

Ukraina  22  101

Finlandia  16  41

Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)  393  553

Razem 26 837 22 594  
 

Główni klienci  

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz w okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie 
zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej. 

Aktywa trwałe Grupy Kapitałowej w 55,96% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Jednostki Dominującej. 
Pozostałe 44,04% aktywów trwałych zlokalizowane jest w krajach: Chile - 19,64%; Kanada – 18,42%; Stany 
Zjednoczone – 5,67%; inne kraje – 0,31%. 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

 
X. Skutek zmian w strukturze gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 

gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A., inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 
działalności. 

 
W okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Zmiany w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. 
 
Utworzenie spółki 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY 

W dniu 3 stycznia 2012 r. spółka Fermat 2 S.à r.l. (spółka w 100% pośrednio zależna od KGHM Polska 
Miedź S.A.) utworzyła spółkę pod nazwą 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY z siedzibą w Vancouver 
w Kanadzie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 100 CAD stanowiących kapitał podstawowy 
utworzonej spółki.  

Spółka powstała w ramach działań związanych z tworzeniem struktury holdingowej w celu nabycia akcji KGHM 
INTERNATIONAL LTD. (dawna nazwa - Quadra FNX Mining Ltd.) 

Utworzenie spółki Fermat 3 S.á r.l. 

W dniu 15 lutego 2012 r. Fermat 1 S.à r.l. (spółka w 100% zależna od KGHM Polska Miedź S.A.) utworzyła 
spółkę pod nazwą Fermat 3 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w której poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 
w kwocie 20 000 USD objęła 20 000 udziałów o wartości nominalnej 1 USD/udział, stanowiących 100% kapitału 
zakładowego Fermat 3 S.à r.l. 

Spółka powstała w ramach działań związanych z tworzeniem struktury holdingowej w celu nabycia akcji KGHM 
INTERNATIONAL LTD. (dawna nazwa - Quadra FNX Mining Ltd.) 

Nabycie akcji KGHM INTERNATIONAL LTD. (wcześniej Quadra FNX Mining Ltd.) 

W dniu 5 marca 2012 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy 
spółki Quadra FNX Mining Ltd. z siedzibą w Vancouver ("Quadra FNX") 100% akcji Quadra FNX.  

Wysokość zapłaty obejmuje: 
- nabycie akcji zwykłych za kwotę 9 363 mln zł, 
- wykup warrantów za kwotę 39 mln zł, 
- realizację wykupionych warrantów na kwotę 305 mln zł. 

Akcje zostały nabyte w wykonaniu postanowień umowy z dnia 6 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Jednostką 
Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Quadra FNX w ramach procedury przejęcia 
rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement) („Umowa”). Nabyte akcje 
stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Quadra FNX i reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy tej spółki. Za datę przejęcia kontroli przyjęto 5 marca 2012 r. Do momentu objęcia kontroli przez 
Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. akcje Quadra FNX były notowane na TSX Venture Exchange 
w Toronto.  

Przedmiotem działalności Quadra FNX (zmiana nazwy na KGHM INTERNATIONAL LTD. od 12 marca 2012 r.) jest 
produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu) w eksploatowanych kopalniach: Robinson 
i Carlota w USA, Franke w Chile, McCreedy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky w Kanadzie.  

W ramach działalności realizowane są również projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na różnym etapie 
rozwoju, w tym Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy, realizowany na jednym z największych 
nowych złóż miedzi i molibdenu na świecie) oraz prowadzone są projekty eksploracyjne. 

Zawarcie Umowy jest zgodne ze strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. mającą na celu 
zwiększenie bazy zasobowej oraz wzrost produkcji miedzi. Dokonana akwizycja pozwoli na osiągnięcie wzrostu 
produkcji miedzi górniczej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. o ponad 100 tys. ton rocznie począwszy 
od 2012 r.; co oznacza zwiększenie o 25% w stosunku do produkcji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
sprzed akwizycji. W roku 2018 wzrost osiągnie ponad 180 tys. ton rocznie. Dodatkowo po uruchomieniu 
wydobycia w lokalizacjach Sierra Gorda w Chile (2014 r.) oraz Victoria w Kanadzie transakcja wpłynie na istotne 
obniżenie przeciętnego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w podmiotach zarządzanych bezpośrednio 
i pośrednio przez KGHM Polska Miedź S.A. 

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. dokonała wstępnej identyfikacji aktywów i zobowiązań nabytego 
biznesu i ujęła je na dzień nabycia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wartościach ustalonych 
prowizorycznie. Dane księgowe zostały przyjęte na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
KGHM INTERNATIONAL LTD. na dzień 29 lutego 2012 r. i zaktualizowane w zakresie istotnych operacji do stanu 
na dzień 5 marca 2012 r. tj. dzień objęcia kontroli. W ocenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w pozostałych 
kwestiach w danych księgowych nie występują istotne różnice pomiędzy dniem sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przez KGHM INTERNATIONAL LTD. a dniem objęcia kontroli.  
 



KGHM Polska Miedź S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony wg MSR 34 

za okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
(kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 30/56

A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

Wstępnie oszacowana wartość godziwa przejętych aktywów netto, zysku z okazyjnego nabycia oraz 
ceny nabycia na dzień przejęcia kontroli (w mln zł) 

Wartość księgowa zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym 

nabytej grupy

Korekty wartości 
godziwej i pozostałe 

korekty

Wstępnie ustalona  
wartość godziwa

Aktywa górnicze i rzeczowe aktywa trwałe 3 780 1 518 5 298
Inwestycja we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda 1 617 1 431 3 048
Wartości niematerialne z tytułu zawartych umów sprzedaży usług

- 107 107
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń 256 - 256
Zapasy 666 140 806
Należności handlowe i pozostałe 631 - 631
Środki pieniężne 2 806 - 2 806
Pozostałe aktywa 1 480 (287) 1 193
Obligacje (1 515) (76) (1 591)
Zobowiązania z tytułu umowy dostawy metali do Franco Nevada (578) (86) (664)
Rezerwy (314) 13 (301)
Zobowiązanie handlowe i pozostałe (590) 177 (413)
Podatek odroczony (411) (1 017) (1 428)

Nabyte aktywa netto 7 828 1 920 9 748

Wstępnie ustalony zysk z okazyjnego nabycia (*) (41)
Zapłacone wynagrodzenie 9 707

Zapłacone gotówką 9 707
Nabyte środki pieniężne, w tym: (2 806)

- środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 74

Wydatek pieniężny z tytułu nabycia 6 901  
(*) Aby uniknąć fluktuacji wyniku finansowego za poszczególne kwartały roku 2012 w okresie wstępnego 
rozliczenia tego przejęcia, ustalony na tym etapie wstępny zysk z okazyjnego nabycia nie został ujęty w wyniku 
finansowym ze względu na duże ryzyko zmiany wysokości tego zysku. Ustalony prowizorycznie zysk 
z okazyjnego nabycia został ujęty, jako pomniejszenie największej pozycji aktywów „Aktywa górnicze 
i rzeczowe aktywa trwałe”, jako narażonej najbardziej na dalsze korekty zmiany wartości w wyniku zakończenia 
procesu ustalania wartości godziwych przejętych aktywów netto. 
 

Pozycje, których dotyczyły 
korekty do wartości godziwej 

Opis Metoda/kluczowe założenia 

Aktywa górnicze i rzeczowe aktywa 
trwałe 

Aktywa posiadane przez nabyte 
podmioty 

Ustalenie wartości godziwej metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Inwestycja w Sierra Gorda Inwestycja we wspólne 
przedsięwzięcie 

Ustalenie wartości godziwej metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Wartości niematerialne z tytułu 
zawartych umów sprzedaży usług 

Rozpoznane wartości niematerialne  Ustalenie wartości godziwej metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Zapasy Zapasy posiadane przez nabyte 
podmioty 

Metoda możliwej do uzyskania ceny sprzedaży 
(zakładającej racjonalny poziom zysku na 
sprzedaży) pomniejszonej o koszty niezbędne 
do doprowadzenia do sprzedaży 

Wyemitowane obligacje Obligacje na sfinansowanie udziału 
w projekcie Sierra Gorda 

Metoda oparta na ustaleniu wartości części 
dłużnej wraz z korektą z tytułu opcji posiadanej 
przez emitenta 

Zobowiązania z tytułu umowy 
dostawy metali do Franco Nevada 

Rozpoznane zobowiązanie dotyczące 
dostawy metali (w sprawozdaniu 
finansowym przejętej grupy 
zaprezentowano przychody 
przyszłych okresów z tego tytułu) 

Ustalenie wartości godziwej metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
(z wykorzystaniem zapisów umownych 
dotyczących zakontraktowanych cen metali oraz 
prognozowanych cen rynkowych tych metali) 

Rezerwy Rezerwa na likwidację obiektów 
górniczych i innych 

Korekta zastosowanej stopy dyskontowej 

Zobowiązania handlowe i pozostałe Instrumenty pochodne związane 
z dostawami wody i kwasu solnego 

Kontrakty forward, wartość godziwa równa zero 
na datę wydzielenia 

Podatek odroczony Rozpoznany podatek odroczony od 
korekt do wartości godziwej 

Przyjęto uśrednioną stawkę 25% 
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano korekty amortyzacji z tytułu przeszacowania aktywów 
oraz realizacji zapasów i zobowiązań za okres od dnia nabycia do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Ze względu na złożoność procesu identyfikacji aktywów netto nabytego biznesu proces ich wyceny na dzień 
objęcia kontroli zostanie zakończony nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia.  

Koszty związane z nabyciem poniesione do dnia 31 grudnia 2012 r. zostały ujęte w kosztach ogólnego zarządu 
w kwocie 91 mln zł, z czego 16 mln zł rozliczono w roku 2011, natomiast 75 mln zł w 2012 r.  

Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM AJAX MINING INC.  

Dnia 2 kwietnia 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. wykonał prawo opcji nabycia dodatkowych 29% udziałów 
w spółce KGHM AJAX MINING INC. z siedzibą w Vancouver („Ajax”) od Abacus Mining & Exploration Corporation 
(„Abacus”), na podstawie umowy wspólników z dnia 12 października 2010 r. i zwiększyła udział w spółce Ajax 
z 51% do 80%. Udziały zostały nabyte za kwotę 30 mln USD (o równowartości 93 mln PLN, wg kursu sprzedaży 
NBP dla USD/PLN z dnia 2 kwietnia 2012 r.).  

Różnicę między ceną nabycia 29% udziałów niekontrolujących, a wartością 29% nabytego kapitału własnego 
spółki KGHM AJAX MINING LTD. w kwocie (22) mln zł odniesiono w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej w zyski zatrzymane w kwocie (33) mln zł oraz w różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 
jednostek zagranicznych w kwocie 11 mln zł. 

Objęcie udziałów KGHM AJAX MINING INC. przez spółkę 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY 
COMPANY (spółka zależna Grupy Kapitałowej) 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. dokonano zmian właścicielskich w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A., w efekcie których:  
1. spółka KGHM AJAX MINING INC. – do tej pory bezpośrednio zależna od KGHM Polska Miedź S.A. stała się 

spółką pośrednio zależną od Jednostki Dominującej i bezpośrednio zależną od spółki 
0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY. Transakcja nastąpiła poprzez objęcie przez 
0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY udziałów KGHM AJAX MINING INC. w zamian za emisję 
własnych udziałów o wartości 203 mln zł, które zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A.,  

2. KGHM Polska Miedź S.A. wniósł udziały w spółce 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY do spółki 
Fermat 2 S.à r.l. w zamian za objęcie dodatkowych udziałów wyemitowanych przez spółkę Fermat 2 S.à r.l., 

3. KGHM Polska MIEDŹ S.A. wniósł udziały w spółce Fermat 2 S.à r.l. do spółki Fermat 1 S.à r.l. w zamian 
za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym spółki Fermat 1 S.à r.l. w wysokości 
203 mln zł.  

Przeprowadzona transakcja jest jednym z etapów procesu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej.  
 
Nabycie udziałów spółki Sugarloaf Ranches Ltd. 

W dniu 31 lipca 2012 r. spółka zależna KGHM AJAX MINING INC. (pośrednio zależna od KGHM Polska Miedź S.A.) 
nabyła 100% udziałów spółki Sugarloaf Ranches Ltd. z siedzibą w Vancouver za kwotę 12 mln CAD 
(o równowartości 40 mln zł, wg kursu sprzedaży NBP dla CAD/PLN z dnia 31 lipca 2012 r.) 

Wartość aktywów netto spółki Sugarloaf Ranches Ltd. na dzień objęcia kontrolą zgodnie ze wstępną wyceną 
do wartości godziwej wynosi 40 mln zł i odpowiada wartości zapłaconej ceny za nabycie. Ostateczne rozliczenie 
nastąpi w okresie 12 miesięcy od dnia nabycia.  

Wartość 
księgowa 

zgodnie ze 
sprawozdaniem 

finansowym 
nabytej spółki

Korekty wartości 
godziwej 

Wstępnie ustalona  
wartość godziwa

Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 2 53 55

 - grunty 1 53 54

Aktywa obrotowe 1 - 1

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - (7) (7)

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania (9) - (9)

Aktywa netto na dzień nabycia (6) 46 40

Zapłacone wynagrodzenie gotówką 40

Wydatek pieniężny z tytułu nabycia 40  
Spółka została nabyta w celu realizacji założeń projektu budowy kopalni Afton-Ajax.  
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Przychody oraz zysk netto spółki Sugarloaf Ranches Ltd. ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub 
strat Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za okres od momentu nabycia do 31 grudnia 2012 r. stanowią wartości 
nieistotne dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

 
XI. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy 
 
Znaczące umowy handlowe  
 
(a) W dniu 21 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA 

N.A., London Branch na sprzedaż srebra w roku 2013. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest 
na 1 672 mln zł.  
W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. 
i HSBC Bank USA N.A., London Branch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Spółki i wynosi 3 654 mln zł. Powyższa umowa jest umową o największej wartości 
zawartą z HSBC Bank USA N.A. w tym okresie. 

 
(b) W dniu 28 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder 

Kupfer und Messing GmbH na sprzedaż katod miedzianych w roku 2013. Wartość przedmiotu umowy 
szacowana jest na 1 524 mln zł. W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów 
pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi 3 497 mln zł. Umową 
o największej wartości zawartą z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w tym okresie jest umowa na 
sprzedaż katod miedzianych w roku 2012, zawarta w dniu 30 stycznia 2012 roku. Wartość przedmiotu tej 
umowy wynosi 1 824 mln zł.  

 
(c) W dniu 31 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Prysmian Metals 

Limited na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2013 i 2014. Wartość przedmiotu umowy szacowana 
jest na kwotę od 2 382 mln zł do 2 865 mln zł, w zależności od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji 
ilości pomiędzy Prysmian Metals Limited i Prysmian Kabel Und Systeme GmbH. Wartość przedmiotu umowy 
została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 30 stycznia 2013 oraz kurs USD/PLN 
według NBP z dnia 30 stycznia 2013. Zgodnie z postanowieniami umowy z Prysmian Metals Limited może 
nastąpić relokacja ilości materiału pomiędzy Prysmian Metals Limited a Prysmian Kabel Und Systeme 
GmbH. Umowa może zostać rozwiązana w przypadku niepodpisania do 28 lutego 2013 r. warunków 
„Additional Provisions”. 

 
Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia 
węglowodorów z łupków  

W dniu 21 lutego 2013 r. Zarząd Jednostki Dominującej podpisał aneks do Umowy Ramowej z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Stronami Aneksu 
są wszystkie strony Umowy, tj. KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. Strony postanowiły 
o przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do dnia 4 maja 2013 r. Szczegóły 
Umowy Ramowej i podpisanych aneksów w punkcie A.V. 

Prognoza wyników na 2013 rok  

W dniu 14 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej zatwierdziła, przedłożony przez Zarząd, 
Budżet KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wstępne wyniki 2012 r. 
oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych.  

Prognoza wyników oparta na założeniach przyjętego Budżetu zakłada osiągnięcie w 2013 r. przychodów 
ze sprzedaży w wysokości 18 930 mln zł, zysku netto w kwocie 3 204 mln zł oraz wskaźnika EBITDA 
na poziomie 5 337 mln zł.  

Szczegółowe założenia prognozy są następujące: 
- produkcja miedzi w koncentracie 425,1 tys. t  
- produkcja miedzi elektrolitycznej 548,0 tys. t  
- w tym ze wsadów obcych 146,6 tys. t  
- produkcja srebra 1 075 t  
- średnioroczne notowania miedzi 7 800 USD/t  
- średnioroczne notowania srebra 32,00 USD/troz  
- kurs walutowy USD/PLN 3,10 USD/PLN  
- całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 17 087 zł/t  
- koszt gotówkowy produkcji koncentratu – C1 1,76 USD/funt  
- nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 470 mln zł  
- limit nakładów na inwestycje kapitałowe 523 mln zł  

Główne czynniki wpływające na zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2012 r. to: 
- zmiana poziomu kursu walutowego USD/PLN,  
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A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (kontynuacja) 

 
- niższy wolumen produkcji podstawowych produktów spowodowany planowanym postojem remontowym 

w HM Głogów oraz  
- uwzględnienie pełnych skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin (w roku 2012 podatek obowiązywał 
Jednostkę Dominującą począwszy od 18 kwietnia).  

Powyższe czynniki stanowią również główną przyczynę wzrostu kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej 
ze wsadów własnych oraz kosztu produkcji miedzi w koncentracie – C1. Zakładane zmniejszenie poziomu 
produkcji i w konsekwencji sprzedaży podstawowych produktów spowodowane jest koniecznością 
przeprowadzenia planowanego, trzymiesięcznego postoju remontowo – modernizacyjnego w kompleksie Huty 
Miedzi Głogów II. Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Jednostkę Dominującą na bieżąco. 
W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych Jednostka Dominująca dokona 
korekty prognozy i niezwłocznie przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.  
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B. Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego 
 
Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na rok 2012, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. nie publikował prognoz w zakresie wyników Grupy Kapitałowej. 

W raporcie bieżącym z dnia 29 października 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. opublikowała skorygowaną 
prognozę wyników Spółki na rok 2012. Zgodnie z powyższą prognozą, uwzględniającą wyniki ekonomiczne 
osiągnięte po 9 miesiącach br., KGHM Polska Miedź S.A. zakładała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży 
w 2012 roku na poziomie 20 633 mln zł oraz zysku netto na poziomie 4 744 mln zł.  
 
Osiągnięty wynik nie odbiega istotnie od wartości prognozowanych. 

 
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
KGHM Polska Miedź S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, zmiany 
w strukturze własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. w okresie od przekazania 
poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego 
 
Na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r., tj. na dzień 12 listopada 2012 r., 
jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM 
Polska Miedź S.A. był Skarb Państwa, który posiadał 63 589 900 akcji KGHM Polska Miedź S.A.- co stanowi 
31,79% kapitału zakładowego i daje prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska 
Miedź S.A. (na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 r.). 
 
Po przekazaniu skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. nie otrzymała 
zawiadomień od akcjonariuszy o zmianie struktury własności znacznych pakietów akcji. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A., 
jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM 
Polska Miedź S.A. nadal pozostaje Skarb Państwa, który posiada 63 589 900 akcji KGHM Polska Miedź S.A. – 
co stanowi 31,79% kapitału zakładowego i daje prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Zestawienie stanu posiadania akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące KGHM Polska Miedź S.A., na dzień przekazania skonsolidowanego raportu 
kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami. Zmiany w stanie 
posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego  
 
Członkowie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu 
za III kwartał 2012 r., tj. na dzień 12 listopada 2012 r., oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie 
posiadali akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich. Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź 
S.A. informacjami, osoby pełniące funkcję Członków Zarządu Spółki w okresie tym nie zbywały/nabywały akcji 
KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich.   
 
Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu 
za III kwartał 2012 r., tj. na dzień 12 listopada 2012 r., oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie 
posiadali akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich. Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska 
Miedź S.A. informacjami, osoby pełniące funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie tym nie 
zbywały/nabywały akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich. 
 
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej  
 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. łączna wartość toczących się postępowań, przed sądami, organami właściwymi dla 
postępowań arbitrażowych i organami administracji publicznej, dotyczących zobowiązań i wierzytelności KGHM 
Polska Miedź S.A. i jednostek od niej zależnych, nie stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych KGHM Polska 
Miedź S.A.  
 
Informacje o zawarciu przez KGHM Polska Miedź S.A. lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte 
na innych warunkach niż rynkowe  
 
Dnia 5 marca 2012 r., spółka zależna Fermat 1 S.a.r.l., w której KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100% 
udziałów, zawarła z Fermat 3 S.a.r.l. – spółką , w której Fermat 1 S.a.r.l. posiada 100% udziałów –istotną 
transakcję na warunkach innych niż rynkowe. Transakcja dotyczy udzielenia przez Fermat 1 S.a.r.l. 
nieoprocentowanej pożyczki spółce Fermat 3 S.a.r.l. w kwocie 1 873 mln USD (5 873 mln PLN wg średniego 
kursu NBP z dnia transakcji). Pożyczka została udzielona w celu optymalizacji struktury nabycia spółki Quadra 
FNX Mining Ltd. 
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Informacje o udzieleniu przez KGHM Polska Miedź S.A. lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń  
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej 
od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość 
co najmniej 10% kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 
 
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz jednostki od niej zależne nie 
udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki a także nie udzieliły gwarancji na rzecz jednego podmiotu lub jednostki 
zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych KGHM 
Polska Miedź S.A. 
 
Inne informacje, które zdaniem KGHM Polska Miedź S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań  
 
W czwartym kwartale 2012 r., poza wymienionymi w komentarzu do raportu nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, 
które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmiany sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy 
Kapitałowej, a także istotne dla oceny sytuacji kadrowej oraz możliwości realizacji zobowiązań. 
 
Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki                 
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 
Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca 
oraz w mniejszym stopniu Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. 
 
W konsekwencji, poprzez Jednostkę Dominującą, najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wyniki Grupy, 
w tym w szczególności w perspektywie najbliższego kwartału będą: 
– notowania miedzi i srebra na rynkach metali, 
– kurs walutowy USD/PLN, 
– koszty produkcji miedzi elektrolitycznej, w tym w szczególności z tytułu podatku od wydobycia niektórych 
kopalin oraz wartości zużytych materiałów miedzionośnych, 
– skutki realizowanej polityki zabezpieczeń. 
 
Ponadto przy dużej zmienności warunków makroekonomicznych wartość wyceny aktywów finansowych, w tym 
instrumentów pochodnych, może ulegać znacznym wahaniom i na koniec okresu sprawozdawczego wpływać na 
zmianę poziomu wyniku netto. 
 
Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wyniki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. poprzez Grupę Kapitałową 
KGHM INTERNATIONAL LTD., w tym w szczególności w perspektywie najbliższego kwartału będą: 
– notowania  miedzi, niklu i złota na rynkach metali, 
– kurs walutowy CLP/USD, CAD/USD oraz USD/PLN, 
– koszty produkcji górniczej miedzi. 
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. 
 

 
Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 
 

Nota
31 grudnia 2012

31 grudnia 2011 
przekształcony

1 stycznia 2011 
przekształcony

Aktywa
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 8 445 7 278 6 551

Wartości niematerialne 175 151 87

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych 11 641 2 012 2 643

Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 33 - 1 160

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 267 168 360

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 882 992 750

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń 141 112 84

Pochodne instrumenty finansowe 742 899 404

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 84 84 86

22 410 11 696 12 125

Aktywa obrotowe

Zapasy 2 992 2 356 2 011

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 687 1 503 2 394

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - 405

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń - 2 4

Pochodne instrumenty finansowe 381 859 294

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 707 12 836 2 596

5 767 17 556 7 704

Razem aktywa 28 177 29 252 19 829

Zobowiązania i kapitał własny

Kapitał własny

Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000

Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - (39) 121

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczajacych przepływy pieniężne 286 574 90

Zyski zatrzymane 19 637 20 600 12 245

Razem kapitał własny 21 923 23 135 14 456

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 36 12 14

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - 8

Pochodne instrumenty finansowe 230 538 712

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 471 1 216 1 128

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia C. II. 2 718 484 518

2 455 2 250 2 380

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 227 1 828 1 728

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 013 - 3

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 390 1 588 669

Pochodne instrumenty finansowe 23 330 482

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 110 107 93

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia C. II. 2 36 14 18

3 799 3 867 2 993

Razem zobowiązania 6 254 6 117 5 373

Razem zobowiązania i kapitał własny 28 177 29 252 19 829  
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 
Śródroczne sprawozdanie z zysków lub strat 
 
 
 

Nota

za 3 miesiące 
kończący się                                              

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się                                             

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się                                          

31 grudnia 2011 
przekształcony*

za 12 miesięcy 
kończący się                                               

31 grudnia 2011 
przekształcony*

Przychody ze sprzedaży C. II. 3 5 178 20 737 4 852 20 097

Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów C. II. 4 (3 574) (12 786) (2 486) (9 853)

Zysk brutto ze sprzedaży 1 604 7 951 2 366 10 244

Koszty sprzedaży C. II. 4 (30) (113) (27) (111)

Koszty ogólnego zarządu C. II. 4 (193) (703) (220) (696)

Pozostałe przychody operacyjne C. II. 5 224 1 400 2 895 5 093

Pozostałe koszty operacyjne C. II. 6 (491) (2 109) (253) (769)

Zysk z działalności operacyjnej 1 114 6 426 4 761 13 761

Koszty finansowe netto C. II. 7 17 (9) (9) (34)

Zysk przed opodatkowaniem 1 131 6 417 4 752 13 727

Podatek dochodowy (378) (1 549) (906) (2 333)

Zysk netto 753 4 868 3 846 11 394

Zysk na akcję  w trakcie okresu
(wyrażony w złotych na jedną akcję)

 - podstawowy 3,77 24,34 19,23 56,97

 - rozwodniony 3,77 24,34 19,23 56,97

Okres obrotowy

 
 
 
* wyjaśnienie w części C.I. 

 
Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

za 3 miesiące 
kończący się                                              

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się                                             

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się                                          

31 grudnia 2011 
przekształcony*

za 12 miesięcy 
kończący się                                               

31 grudnia 2011 
przekształcony*

Zysk netto 753 4 868 3 846 11 394

Inne całkowite dochody:

Inne całkowite dochody, które zostaną 
przeklasyfikowane na zyski lub straty po 
spełnieniu określonych warunków 261 (249) (217) 324

   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 130 48 45 (198)

   Podatek dochodowy (25) (9) (46) -

105 39 (1) (198)

   Instrumenty zabezpieczające przepływy 
   pieniężne 193 (355) (312) 598

   Podatek dochodowy (37) 67 96 (76)

156 (288) (216) 522

Inne całkowite dochody, które nie zostaną 
następnie przeklasyfikowane na zyski lub 
straty (118) (163) (31) (59)

   Straty aktuarialne* (145) (201) (39) (73)

   Podatek dochodowy 27 38 8 14

Inne całkowite dochody za okres 
obrotowy, netto 143 (412) (248) 265

ŁĄCZNE CAŁKOWITE  DOCHODY 896 4 456 3 598 11 659

Okres obrotowy

 
 
 
* wyjaśnienie w części C.I. 
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 

 
Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

Kapitał akcyjny

Kapitał z tytułu 
wyceny 

aktywów 
finansowych 

dostępnych do 
sprzedaży

Kapitał z tytułu 
wyceny 

instrumentów 
zabezpieczających 

przepływy 
pieniężne Zyski zatrzymane

Razem kapitał 
własny

Stan na 1 stycznia 2012 r. 
przekształcony* 2 000 (39) 574 20 600 23 135

Dywidenda z zysku za 2011 r. 
wypłacona - - - (5 668) (5 668)

Łączne całkowite dochody - 39 (288) 4 705 4 456

   Zysk netto - - - 4 868 4 868

   Inne całkowite dochody - 39 (288) (163) (412)
Stan na 31 grudnia 2012 r. 2 000 - 286 19 637 21 923

Stan na 1 stycznia 2011r. 
przekształcony* 2 000 121 90 12 245 14 456

Dywidenda z zysku za 2010 r. 
wypłacona - - - (2 980) (2 980)

Łączne całkowite dochody - (160) 484 11 335 11 659

   Zysk netto - - - 11 394 11 394

   Inne całkowite dochody - (160) 484 (59) 265

Stan na 31 grudnia 2011 r.
przekształcony* 2 000 (39) 574 20 600 23 135  
 
 
* wyjaśnienie w części C. I. 
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 
Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

                             

za 12 miesięcy 
kończący się                                                 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się                                                 

31 grudnia 2011
 przekształcony *

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk netto 4 868 11 394

Korekty zysku netto 2 583 (1 341)

   Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę 1 549 2 333

   Amortyzacja 772 672

   Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (58) (288)

   Zyski ze zbycia jednostki zależnej i stowarzyszonej - (2 662)

   Straty / (Zyski) z tytułu różnic kursowych 856 (871)

   Zmiana stanu rezerw 70 34

   Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych (2) (546)

   Przekwalifikowanie innych całkowitych
   dochodów do zysku lub straty w wyniku realizacji
   instrumentów pochodnych (333) (241)

   Odpis z tytułu utraty wartości pożyczki, rzeczowych aktywów trwałych, 
   aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 185 -

   Inne korekty 4 (7)

   Zmiany stanu kapitału obrotowego: (460) 235

      Zapasy (636) (344)

      Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (180) 544

      Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 356 35

Podatek dochodowy zapłacony (2 748) (1 285)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 703 8 768

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych (9 604) (201)

Wpływ ze sprzedaży akcji i udziałów jednostek zależnych - 982

Wpływ ze sprzedaży akcji jednostki stowarzyszonej - 3 672

Nabycie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach (33) -

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - (1 566)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - 1 548

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (1 647) (1 406)

Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych (93) (59)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 16 6

Nabycie aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń (27) (26)

Założenie lokat - (450)

Rozwiązanie lokat - 800

Pożyczki udzielone (8) -

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5 5

Odsetki otrzymane 3 12

Dywidendy otrzymane 57 277

Inne wydatki inwestycyjne (4) (4)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 335) 3 590

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Otrzymane kredyty 1 039 -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - (13)

Dywidendy wypłacone (5 668) (2 980)

Inne wpływy / (wydatki) finansowe 10 -

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 619) (2 993)

Przepływy pieniężne netto razem (11 251) 9 365

(Straty) / zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (878) 876

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (12 129) 10 241

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 12 836 2 595

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 707 12 836

        w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1 3

Okres obrotowy

 
 
* wyjaśnienie w części C. I. 
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

Wybrane dane objaśniające 
 

I. Zmiana zasad rachunkowości 
 
Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego 
i porównywalnego, z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmiany zasad rachunkowości i prezentacji.  

Zmiany zasad prezentacji okresu porównywalnego, które nie miały wpływu na wartości danych finansowych 
prezentowanych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy i porównywalny, dotyczyły: 

o zmiany nominału waluty prezentacji z tysięcy złotych na miliony złotych. Przyjęcie zaokrągleń dla waluty 
prezentacji na poziomie milionów złotych umożliwiło agregację i klasyfikację nieistotnych danych 
finansowych zgodnie z ich rodzajem i funkcją oraz ograniczyło zakres publikowanej informacji 
finansowej do kluczowych kategorii sprawozdania finansowego, czyniąc je bardziej zrozumiałym, 

o zmiany nazwy pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, w której prezentowane są aktywa finansowe 
nabywane ze środków Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych. Mając na uwadze istotną wartość tych 
aktywów oraz lepsze odzwierciedlenie ich charakteru i przeznaczenia dokonano zmiany nazwy pozycji 
aktywów z „Aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności” na „Aktywa finansowe 
przeznaczone na likwidację kopalń", 

o zmiany prezentacji sprawozdania z całkowitych dochodów. Mając na uwadze czytelność i przejrzystość 
prezentowanych danych finansowych Spółka zdecydowała się na prezentację dochodów i kosztów 
okresu sprawozdawczego w dwóch sprawozdaniach: sprawozdaniu przedstawiającym składniki zysku 
lub straty  (sprawozdanie z zysków lub strat) oraz w sprawozdaniu, które rozpoczyna się od zysku 
lub straty i przedstawia składniki innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów), 

o zmiany prezentacji innych całkowitych dochodów. Spółka zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 
zmian do MSR 1 Prezentacja sprawozdań-Prezentacja składników innych całkowitych dochodów, 
w związku z czym prezentacja składników innych całkowitych dochodów odbywa się w dwóch grupach, 
które zgodnie z innymi MSSF: 

- zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków, 

- nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty. 

Zmiany zasad rachunkowości, które miały wpływ na prezentowane w okresach wcześniejszych wartości dotyczyły 
wcześniejszego zastosowania przez Spółkę, zgodnie z przepisami przejściowymi zmian do MSR 19 Świadczenia 
pracownicze. Wprowadzone w Spółce zmiany dotyczyły ujmowania zysków/strat aktuarialnych w innych 
całkowitych dochodach (za wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych z tytułu nagród jubileuszowych), a nie jak 
dotychczas w zysku lub stracie. W wyniku zastosowania standardu w sprawozdaniu finansowym: 

• na dzień 31 grudnia 2011 r. nastąpiło zmniejszenie innych całkowitych dochodów za okres 
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 59 mln zł z jednoczesnym zwiększeniem zysku 
netto w tej samej wysokości. Korekta ta nie miała wpływu na pozycje sprawozdania z sytuacji 
finansowej.   

Wpływ zmiany na wyniki kwartalne publikowane w roku 2012 przedstawia poniższa tabela: 
 

Zysk przed 
opodatkowaniem

Podatek Zysk netto

Dane finansowe przed zmianą zasad 

za I kwartał 2012 1 749 (344) 1 405 (402)

za II kwartały  2012 3 739 (790) 2 949 (243)

za III kwatrały 2012 5 230 (1 160) 4 070 (510)

za rok 2012 6 216 (1 511) 4 705 (249)

Wpływ zmiany na dane finansowe

za I kwartał 2012 47 (9) 38 (38)

za II kwartały  2012 29 (6) 23 (23)

za III kwatrały 2012 57 (11) 46 (46)

za rok 2012 201 (38) 163 (163)

Dane finansowe po zmianie zasad 

za I kwartał 2012 1 796 (353) 1 443 (440)

za II kwartały  2012 3 768 (796) 2 972 (266)

za III kwatrały 2012 5 287 (1 171) 4 116 (556)

za rok 2012 6 417 (1 549) 4 868 (412)

Inne całkowite 
dochody

Sprawozdanie z zysków lub strat
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 

W wyniku powyższych zmian nastąpił wzrost wartości podstawowego i rozwodnionego zysku na akcje za okres 
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. z poziomu 56,67 zł/akcję do poziomu 56,97 zł/akcję.  

Wcześniejsze zastosowanie przez Spółkę zmian w MSR 19 miało również wpływ na wysokość tego wskaźnika za 
rok 2012, który wyniósł 24,36 zł/akcję. W sytuacji niezastosowania przez Spółkę zmian do MSR 19 
od 1 stycznia 2012 r. zysk na akcję wyniósłby 23,53 zł/akcje.  

W związku z przekształceniem danych porównawczych, sprawozdanie z sytuacji finansowej zawiera dane na 
1 stycznia 2011 r. zgodnie z wymogami MSSF, przy czym dostosowanie okresu porównywalnego do zmiany 
zasad rachunkowości przyjętych w sprawozdaniu finansowym w okresie bieżącym nie miało wpływu na wartości 
sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2011 r. 

 
II. Dodatkowe noty 
 
1. Informacja o rzeczowych aktywach trwałych oraz wartościach niematerialnych  

Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 1 683 1 418

Sprzedaż netto rzeczowych aktywów trwałych 6 -

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

Za okres

 
 

Zobowiązania z tytułu transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  

31 grudnia 2012

31 grudnia 2011 
przekształcony

Zobowiązania z tytułu transakcji zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych 448 385

Stan na dzień

 
 

Umowne zobowiązania inwestycyjne, nieujęte w śródrocznym sprawozdaniu z sytuacji finansowej  

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011 

przekształcony

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 3 931 1 367

Nabycie wartości niematerialnych 46 19

Umowne zobowiązania inwestycyjne, razem: 3 977 1 386

Stan na dzień
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

2. Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 

OGÓŁEM

koszty likwidacji 
kopalń i innych 

obiektów 
technologicznych

koszty likwidacji 
środków trwałych                  

sprawy w toku                           
i postępowaniu 

sądowym pozostałe rezerwy 

Stan rezerw na 1 stycznia 2012 498 476 5 2 15

Utworzenie i aktualizacja szacunków 321 303 3 1 14

Wykorzystanie (7) (6) - - (1)

Odpis na fundusz likwidacji kopalń (26) (26) - - -

Rozwiązanie i aktualizacja szacunków (32) (20) (2) (1) (9)

Stan rezerw na 31 grudnia 2012 754 727 6 2 19

   z tego :

   rezerwy długoterminowe 718 708 5 - 5

   rezerwy krótkoterminowe 36 19 1 2 14  

OGÓŁEM

koszty likwidacji 
kopalń i innych 

obiektów 
technologicznych

koszty likwidacji 
środków trwałych                  

sprawy w toku                           
i postępowaniu 

sądowym pozostałe rezerwy 

Stan rezerw na 1 stycznia 2011 536 514 6 2 14

Utworzenie i aktualizacja szacunków 83 73 2 3 5

Wykorzystanie (7) (3) (1) (1) (2)

Odpis na fundusz likwidacji kopalń (23) (23) - - -

Rozwiązanie i aktualizacja szacunków (91) (85) (2) (2) (2)

Stan rezerw na 31 grudnia 2011 498 476 5 2 15

   z tego :

   rezerwy długoterminowe 484 468 3 - 13

   rezerwy krótkoterminowe 14 8 2 2 2  
 

3. Przychody ze sprzedaży 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

Miedź, metale szlachetne, produkty uboczne 
hutnictwa 5 106 20 379 4 782 19 832

Sól 16 53 18 72 

Usługi 17 67 16 60 

Pozostałe wyroby 3 12 3 13 

Towary 17 159 16 64 

Odpady i materiały produkcyjne 19 67 17 56 

Razem 5 178 20 737 4 852 20 097 

Okres obrotowy
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

4. Koszty według rodzaju 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

187 772 176 672

772 2 988 722 2 782

1 851 6 821 1 492 5 911

391 1 357 360 1 256

650 1 917 79 318

25 51 20 43

7 26 6 23

4 9 3 6

34 51 6 18

2 3 3 3

26 26 - -

- - - (1)

2 9 2 6

4 13 1 10

3 921 13 992 2 864 11 029

32 211 28 107

(106) (417) (111) (321)

(50) (184) (48) (155)

3 797 13 602 2 733 10 660

Łączne koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, sprzedaży oraz 
ogólnego zarządu

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki (-)

Razem koszty rodzajowe

   Straty z tytułu zbycia instrumentów
   finansowych

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)

   Odwrócenie odpisów aktualizujących 
   wartość należności

   Inne koszty działalności operacyjnej

   Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych 
nieaktywowanych w wartościach 
niematerialnych

   Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych
   aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Okres obrotowy

Pozostałe koszty z tego:

Amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

Koszty świadczeń pracowniczych   

Zużycie materiałów i energii

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Usługi obce

Podatki i opłaty*

 
 
 
* w tym podatek od wydobycia niektórych kopalin za okres od 18 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. w kwocie 1 596 mln zł, za 
IV kwartał 2012r. w kwocie 571 mln zł. 
 
5. Pozostałe przychody operacyjne 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

Przychody oraz zyski z tytułu instrumentów 
finansowych zaliczane do pozostałej działalności 
operacyjnej z tytułów: 219 1 310 223 2 117

   Wyceny i realizacji
   instrumentów pochodnych 202 1 156 (144) 1 025

   Zysków z tytułu zbycia instrumentów finansowych - 2 - 17

   Odsetek 17 152 69 180

   Zysków z tytułu różnic kursowych - - 298 895

Zyski ze zbycia jednostki stowarzyszonej - - 2 512 2 512

Zyski ze zbycia jednostek zależnych - - 150 150
Odsetki niefinansowe - - - 3

Odwrócenia odpisu aktualizującego należności 
niefinansowe 1 2 2 3

Przychody z dywidend - 57 - 277
Rozwiązanie niewykorzystnych rezerw
z tytułów: - 11 3 6

   Likwidacji kopalń - 2 3 5

   Spraw w toku i postępowaniu sądowym - 1 - 1

   Umów darowizn podpisanych z gminami - 8 - -

Kary i odszkodwania 3 7 2 16

Pozostałe przychody / zyski operacyjne 1 13 3 9

Ogółem pozostałe przychody operacyjne 224 1 400 2 895 5 093

Okres obrotowy
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6. Pozostałe koszty operacyjne 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31grudnia 2011
przekształcony

Koszty i straty z tytułu instrumentów 
finansowych, zaliczane do pozostałej 
działalności operacyjnej z tytułów: 457 1 963 241 711
      Wyceny i realizacji
      instrumentów pochodnych 271 1 240 241 704
      Odsetek 0 - - -

      Strat z tytułu różnic kursowych 28 565 - -
      Strat z tytułu wyceny zobowiązań 
      długoterminowych - - - 2

      Odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 
      finansowych dostępnych do sprzedaży i 
      pozostałych należności 158 158 - 5

Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych  
i wartości niematerialnych - 1 4 11

Przekazane darowizny 6 92 - 15
Odsetki od zaległych zobowiązań 
niefinansowych - 2 - -
Utworzone rezerwy na zobowiązania z tytułów: 22 25 1 8

      Likwidacji kopalń 9 10 - 2
      Pozostałych 13 15 1 6

Pozostałe koszty / straty operacyjne 6 26 7 24

Ogółem pozostałe koszty operacyjne 491 2 109 253 769

Okres obrotowy

 
 
 
 
 

7. Koszty finansowe  

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

Koszty odsetek 2 2 1 1

Straty/(Zyski) z tytułu różnic kursowych netto 
pochodzących od źródeł finansowania 
zewnętrznego

(27) (27) - 1

Zmiany wysokości rezerw wynikające
z przybliżania czasu uregulowania zobowiązania 
(efekt odwracania dyskonta)  

8 33 8 32

Pozostałe koszty finansowe - 1 - -

Ogółem koszty finansowe (17) 9 9 34

Okres obrotowy
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 

 
 

8. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesiące 
kończący się 

31grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

Przychody ze zbycia  jednostkom powiązanym

Jednostkom zależnym 166 643 206 751

Razem, przychody ze zbycia  jednostkom powiązanym 166 643 206 751

Okres obrotowy

 
 

W okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował przychodów 
z tytułu dywidend od jednostek powiązanych. 

/narastająco od początku roku obrotowego pozostałe przychody operacyjne z tytułu dywidend od jednostki 
zależnej wyniosły 1 mln zł/ 
 
 

 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

za 12 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011
przekształcony

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych

Od jednostek zależnych 1 638 5 894 1 229 4 626

Od jednostki stowarzyszonej przeznaczonej do sprzedaży - - 1 2

Razem, zakup pochodzący od jednostek powiązanych 1 638 5 894 1 230 4 628

Okres obrotowy

 
 
 

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011

przekształcony

Należności od podmiotów powiązanych z tytułu sprzedaży produktów, 
usług, towarów, materiałów i aktywów trwałych

Od jednostek zależnych 224 270

Razem, należności od podmiotów powiązanych 224 270

Stan na dzień

 
 
 

31 grudnia 2012
31 grudnia 2011

przekształcony

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych z tytułu zakupu produktów, 
usług, towarów, materiałów i aktywów trwałych

Wobec jednostek zależnych 460 432

Razem, zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 460 432

Stan na dzień

 
 
W bieżącym kwartale nie zidentyfikowano indywidualnych transakcji przeprowadzonych między KGHM Polska 
Miedź S.A. a rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę, współkontrolę lub wywiera 
na nie znaczący wpływ, które byłyby znaczące ze względu na nietypowy zakres i kwotę.  
 
Pozostałe transakcje zawarte przez Spółkę z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę 
lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, które były znaczące zbiorowo, wchodziły w zakres normalnych, 
codziennych operacji gospodarczych, przeprowadzono na zasadach rynkowych. Transakcje dotyczyły zakupów 
przez Spółkę materiałów i usług na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej (paliwa, energia, usługi 
transportowe). Obroty z tytułu tych transakcji w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wyniosły 
765 mln zł (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 769 mln zł), nierozliczone salda zobowiązań z tytułu 
tych transakcji na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 41 mln zł (na dzień 31 grudnia 2011 r. 46 mln zł),  
a nierozliczone salda należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 4 mln zł (na dzień 31 grudnia 2011 r. 
1 mln zł). Przychody ze sprzedaży od Spółek Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. wyniosły 55 mln zł (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 55 mln zł). 
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C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 
 

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej (w tys. zł)

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2011
przekształcony

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w RN, płace i inne krótkoterminowe 
świadczenia pracownicze 1 233 1 351

Razem 1 233 1 351

Wynagrodzenia Zarządu (w tys. zł)

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2012

za 12 miesięcy
kończący się

31 grudnia 2011
przekształcony

Płace i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze 5 904 4 561

Świadczenia po okresie zatrudnienia - 96

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 42 -

Razem 5 946 4 657

Za okres

Za okres

 
 
9. Aktywa, zobowiązania warunkowe oraz pozostałe zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej 

`
Stan na dzień

31 grudnia 2012

Wzrost/(spadek)                 
od zakończenia 
ostatniego roku 

obrotowego

Aktywa warunkowe 414 41

   Otrzymane gwarancje 182 15

   Sporne sprawy budżetowe 7 -

   Należności wekslowe 98 21

   Prace wdrożeniowe, projekty wynalazcze 40 3

   Podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 87 2

Zobowiązania warunkowe 178 36

   Zlecenie udzielenia gwarancji i poręczeń 5 -

   Sprawy sporne, sądowe w toku 15 1
   Zobowiązania z tytułu umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich 126 12
   Podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 18 18

   Pozostałe tytuły 14 5

Zobowiązania wobec gmin z tytułu podpisanego porozumienia
w związku z rozbudową zbiornika Żelazny Most nieujęte w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej 193 193  
Wartości powyższych pozycji zostały ustalone na podstawie szacunków. 
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III. Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał, zysk lub stratę lub przepływy pieniężne, 
które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ 

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie sprawozdawczym wraz z najistotniejszymi 
zdarzeniami ich dotyczącymi  

Proces uzyskania nowych koncesji dla obecnie eksploatowanych złóż 

Działalność w zakresie eksploatacji złóż rud miedzi opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. 
koncesjach wydanych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra 
Środowiska w latach 1993 – 2004, z których większość wygaśnie do grudnia  2013 r. Koncesje, których termin 
wygaśnięcia przypada na dzień 31 grudnia 2013 r., obejmują złoża: „Polkowice”, „Sieroszowice”, „Lubin-
Małomice”, „Rudna”. Koncesja dotycząca złoża „Radwanice-Wschód” traci ważność w 2015 r. 
 
W związku z powyższym Spółka uruchomiła w 2010 r. Projekt KONCESJA 2013, którego celem jest uzyskanie 
koncesji na wydobywanie rud miedzi z ww. złóż na maksymalny, możliwy do uzyskania w świetle obowiązujących 
przepisów okres 50 lat. W ramach prac projektowych Spółka w latach 2010-2012 wykonywała prace związane 
bezpośrednio z procedurą ubiegania się o koncesję tj.  
- wykonanie i zatwierdzenie dodatków do dokumentacji geologicznej,  
- sporządzenie projektów zagospodarowania złóż (PZZ),  
- złożenie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) raportów o środowiskowych uwarunkowaniach 
   przedsięwzięcia,  
- zawarcie przez Spółkę umowy ze Skarbem Państwa na odpłatne korzystanie z prawa do informacji geologicznej, 
- podpisanie z gminami Rudna i Lubin (gmina miejska) umów związanych z zakresem niezbędnych zmian 
w dokumentach planistycznych gmin.  
 
Wszystkie te działania miały na celu przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń niezbędnych do złożenia w organie koncesyjnym, tj. w Ministerstwie Środowiska, wniosków 
koncesyjnych na wydobywanie kopaliny.  
 
Status na dzień podpisania sprawozdania finansowego 
Ostatnią decyzją, która umożliwiła Spółce złożenie wniosków koncesyjnych była wydana w dniu 
3 grudnia 2012 r., przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie rud miedzi ze złóż: „Polkowice”, „Sieroszowice”, 
„Radwanice-Wschód”, „Rudna” oraz „Lubin-Małomice”, z klauzulą trybu natychmiastowej wykonalności. Decyzja 
uzyskała status decyzji ostatecznej 16 stycznia 2013 r. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji KGHM Polska Miedź 
S.A. złożyła w organie koncesyjnym wnioski koncesyjne dla ww. 5 złóż. Z informacji dostępnych wnioskodawcy 
wynika, że organ koncesyjny po wstępnym przejrzeniu wniosków nie wniósł zastrzeżeń do ich treści i formy 
opracowań.  
 
Organ koncesyjny skierował PZZ, będące podstawowym elementem wniosków koncesyjnych, na forum Komisji 
Zasobów Kopalin (KZK), będącej organem opiniująco-doradczym Ministra Środowiska. W celu przyspieszenia 
procesu oceny opracowań wyznaczono czterech koreferentów. Spółka otrzymała już koreferaty do wglądu. 
Rozpatrywanie przedmiotowych projektów zagospodarowania złóż spodziewane jest (z udziałem przedstawicieli 
KGHM) na przełomie lutego i marca 2013 r. Proces ten zakończy się otrzymaniem przez organ koncesyjny opinii 
od KZK. 
 
Planowane działania po dacie podpisania sprawozdania finansowego 
Po otrzymaniu opinii od KZK, organ koncesyjny prześle wnioski koncesyjne do wiadomości 9 właściwym 
obszarowo gminom górniczym (Gmina Lubin, Lubin Miasto, Polkowice, Radwanice, Jerzmanowa, Rudna, 
Sieroszowice, Chocianów, Grębocice). W tym czasie Spółka, tak jak to miało miejsce w całym dotychczasowym 
okresie prowadzenia procedury koncesyjnej, będzie organizować w marcu i kwietniu br., z ww. gminami kolejne 
spotkania robocze i seminaria, na których udzielać będzie wszelkich wyjaśnień dotyczących treści wniosków 
koncesyjnych. Spółka zamierza w ten sposób wyprzedzająco rozstrzygnąć wszystkie ewentualne uwagi 
i wątpliwości które mogą pojawić się w gminach. 
 
W następnych krokach, zgodnie z procedurą ustawową, Ministerstwo Środowiska przygotuje projekty decyzji 
koncesyjnych ( spodziewany termin to maj – czerwiec br.) i przedłoży je ministrowi właściwemu ds. gospodarki 
oraz gminom, na terenie których zlokalizowane są złoża, celem uzgodnień. W ramach tych uzgodnień 
przedstawiciele gmin mogą wnosić uwagi jak i zastrzeżenia do projektów decyzji koncesyjnych, w zakresie 
merytorycznym (np. zobowiązanie przedsiębiorcy do dodatkowych pomiarów i obserwacji w zakresie ochrony 
powierzchni i szkód górniczych, dodatkowe ekspertyzy lub opinie ekspertów dotyczące tych zagadnień).  
 
Ścisła i otwarta współpraca Spółki z gminami oraz dobra atmosfera między stronami zaowocowała brakiem 
jakichkolwiek zastrzeżeń w trakcie procesu pozyskania decyzji środowiskowej. W ocenie Spółki jest to wyraźny 
sygnał potwierdzający deklarację akceptacji działań KGHM, składanych wielokrotnie przez władze gmin 
górniczych i stanowi przesłankę do minimalizacji oceny realnego ryzyka nieuzyskania koncesji eksploatacyjnych. 
Zakładamy że wnoszone ewentualne uwagi będą miały charakter merytoryczny i nie będą zagrażać pomyślnej 
realizacji projektu KONCESJA 2013. Proces składania uwag w ocenie Spółki nie powinien trwać dłużej jak 30 dni.  
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Po tym etapie procedury Ministerstwo Środowiska prześle do gmin projekty decyzji koncesyjnych i  jeżeli w 
terminie 14 dni od daty ich otrzymania gminy nie wniosą uwag organ przyjmuje decyzje za uzgodnione. 
Elementem nierozerwalnie związanym z uzyskaniem koncesji wydobywczej jest podpisanie ze Skarbem Państwa 
umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, dającej przedsiębiorcy wyłączne prawo do prowadzenia 
działalności objętej zakresem koncesji. Zwyczajowo z inicjatywą tą wychodzi organ koncesyjny przesyłając 
wnioskodawcy koncesji do podpisania stosowną umowę. 
Ostatnim zadaniem Projektu Koncesja 2013 jest opracowanie Planów Ruchu Zakładów dla 3 kopalń i przedłożenie 
ich do zatwierdzenia organowi nadzoru górniczego (OUG), po wcześniejszym uzyskaniu koncesji dla każdego ze 
złóż objętych Planem ruchu. 
Mając na uwadze obecny stan zaawansowania procesu pozyskania koncesji oraz pozytywne uwarunkowania 
społeczne tego procesu Zarząd Spółki szacuje termin uzyskania koncesji na przełom czerwca i lipca br. 
Dodatkowo Zarząd ocenia, iż prawdopodobieństwo nieuzyskania koncesji jest znikome i nie stanowi zagrożenia 
dla kontynuacji działalności KGHM Polska Miedź S.A.  
 

Wzrost składek do Pracowniczego Programu Emerytalnego  

W dniu 10 października 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneksy do podpisanych 3 września 
2012 r. umów o wnoszenie składek do Pracowniczego Programu Emerytalnego, na mocy których składka 
podstawowa wnoszona do PPE wzrosła o 1 pkt procentowy (do poziomu 6% wynagrodzenia pracownika).   

Powyższy wzrost składek był elementem realizacji kształtowania polityki płacowej i dochodów pracowników 
na 2013 rok, którą Zarząd Spółki zaproponował na początku roku związkom zawodowym. 

Wybór pozostałych istotnych zdarzeń objętych raportami bieżącymi 

Organy Spółki 
 
Dnia 21 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A powołało do składu Rady 
Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., wybranego przez pracowników Spółki, Bogusława Szarka. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki: 
Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. 
 
Korekta prognozy wyników finansowych na 2012 rok 
 
Dnia 29 października 2012 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o wyniki finansowe Spółki zrealizowane 
po 9 miesiącach 2012 r. oraz zweryfikowane założenia w zakresie produkcji, inwestycji, warunków 
makroekonomicznych, skutków wyceny instrumentów pochodnych i różnic kursowych, przedstawił korektę 
prognozy wyników finansowych na 2012 rok. Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2012 roku 
przychodów ze sprzedaży w wysokości 20 633 mln zł oraz zysku netto na poziomie 4 744 mln zł, co oznacza 
podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 6% i 25% w odniesieniu do prognozy opublikowanej 
w raporcie bieżącym z dnia 27 marca 2012 r. 
 
Przedłużenie okresu obowiązywania Listu Intencyjnego   
 
Dnia 28 grudnia 2012 r. Strony Listu Intencyjnego w zakresie nabycia udziałów w spółce celowej do budowy 
i eksploatacji elektrowni jądrowej z dnia 5 września 2012 r., przedłużyły termin obowiązywania Listu 
Intencyjnego do dnia 31 marca 2013 r.  

Prognoza wyniku na 2013 rok 

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2013 roku zatwierdziła, przedłożony przez Zarząd, 
Budżet Spółki na 2013 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wstępne wyniki 2012 roku oraz założenia 
szczegółowych planów operacyjnych. Prognoza wyników Spółki oparta na założeniach przyjętego Budżetu 
zakłada osiągnięcie w 2013 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 18 930 mln zł, zysku netto w kwocie 
3 204 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 5 337 mln zł. Szczegółowe założenia prognozy znajdują się w 
części A.XI 

2. Wycena aktywów finansowych i rzeczowych  

Aktywa finansowe - instrumenty pochodne 
 
W bieżącym kwartale w wyniku wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne 
zwiększono inne całkowite dochody o kwotę 156 mln zł, z czego: 

- kwota 85  mln zł stanowi korektę z przeklasyfikowania dokonaną na moment, gdy pozycja  
zabezpieczana wpłynęła na zysk lub stratę, 

- kwota 278  mln zł stanowi zysk wynikający ze zmiany wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających w części skutecznej, 

- kwota 37 mln zł stanowi skutek podatkowy od powyższych pozycji. 
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/narastająco od początku roku obrotowego zmniejszenie innych całkowitych dochodów w kwocie 288 mln zł, 
z czego: 

- kwota 333  mln zł stanowi korektę z przeklasyfikowania dokonaną na moment, gdy pozycja 
zabezpieczana wpłynęła na zysk lub stratę, 

- kwota 22  mln zł stanowi stratę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów 
zabezpieczających w części skutecznej, 

- kwota 67  mln zł stanowi skutek podatkowy od powyższych pozycji./ 
 
W wyniku realizacji i aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych do poziomu wartości godziwej nastąpiło 
zwiększenie zysku bieżącego kwartału w kwocie 16 mln zł (z tego: zwiększenie przychodów ze sprzedaży 
85 mln zł i zmniejszenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 69 mln zł).  
/narastająco od początku roku obrotowego zwiększenie zysku w kwocie 249 mln zł (z czego: zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży w kwocie 333 mln zł i zmniejszenie zysku z pozostałej działalności operacyjnej 
w kwocie 84 mln zł/ 
 
Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych znajdują się w części C pkt II.5 Zarządzanie 
ryzykiem. 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 
W bieżącym kwartale w wyniku wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
zwiększono inne całkowite dochody o kwotę 105 mln zł, z czego: 

- kwota 158  mln zł stanowi wartość odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywa i przeklasyfikowanie 
skutków ujemnej wyceny odniesionej w okresach poprzednich w inne całkowite dochody na zysk 
lub stratę, 

- kwota 28  mln zł stanowi zysk wynikający ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających 
w części skutecznej, 

- kwota 25 mln zł stanowi skutek podatkowy od powyższych pozycji. 

/narastająco od początku roku obrotowego zwiększenie innych całkowitych dochodów w kwocie 39 mln zł, 
z czego: 

- kwota 158 mln zł stanowi wartość odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywa i przeklasyfikowanie 
ujemnej wyceny odniesionej w inne całkowite dochody na zysk lub stratę, 

- kwota 110 mln zł stanowi stratę wynikającą ze zmiany wartości godziwej aktywa, 
- kwota 9 mln zł stanowi skutek podatkowy od powyższych pozycji./ 

 
Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Spółce nie dokonano przesunięć między 
poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych jak również nie miała miejsca 
zmiana klasyfikacji instrumentów w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 
 

Aktywa rzeczowe i wartości niematerialne 

Tytułem amortyzacji rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych koszty operacyjne bieżącego 
kwartału obciążono w wysokości 187 mln zł. 

/narastająco od początku roku obrotowego obciążenie kosztów w kwocie 772 mln zł/  

Wycena pozostałych aktywów nie wpłynęła istotnie na zysk bieżącego okresu. 
 
3. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych 
 
Rezerwy 

W zysku bieżącego kwartału rozliczono skutki aktualizacji i tworzenia szacunków przyszłych zobowiązań (rezerw), 
w szczególności: 
3.1 rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu jednorazowych odpraw emerytalnych lub rentowych, 

nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych oraz deputatu węglowego wypłacanego również po okresie 
zatrudnienia. Skutkiem zmiany szacunku przy uwzględnieniu zmiany polityki rachunkowości w tym 
zakresie (szczegółowy opis zmiany zasad znajduje się w części C pkt I Zmiana zasad rachunkowości), 
głównie w wyniku zmian założeń makroekonomicznych, jest wzrost rezerwy w kwocie 158 mln zł, 
rozliczony: 
- na zmniejszenie zysku w kwocie 13 mln zł  

(po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym 11 mln zł) 
- na zmniejszenie innych całkowitych dochodów w kwocie 145 mln zł  

(po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym zmniejszenie zysku w kwocie 118 mln zł), 

/narastająco od początku roku obrotowego po uwzględnieniu skutków w podatku odroczonym 

-  zmniejszenie zysku w kwocie 42 mln zł 

- zmniejszenie innych całkowitych dochodów w kwocie 163 mln zł/ 
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3.2 rezerw na przyszłe koszty likwidacji (rekultywacji) kopalń w Spółce obejmujących szacunki kosztów 
likwidacji obiektów technologicznych, dla których obowiązek rekultywacji po zakończeniu działalności 
wynika z odrębnych przepisów lub przyjętego zwyczaju. Wynikiem zmiany szacunku, głównie w wyniku 
zmian makroekonomicznych, jest wzrost rezerwy w kwocie 201 mln zł, który rozliczono na zmniejszenie 
zysku w kwocie 18 mln zł i zwiększenie środków trwałych w kwocie 183 mln zł. Wzrost rezerwy wpłynął na 
zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 37 mln zł, 

 
/narastająco od początku roku obrotowego wzrost rezerwy w kwocie 284 mln zł, który rozliczono na zmniejszenie 
zysku w kwocie 42 mln zł i zwiększenie środków trwałych w kwocie 242 mln zł, skutek podatki odroczonym, 
zwiększenie aktywa w kwocie 48 mln zł. / 

3.3 rezerw na przyszłe koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w kwocie 188 mln zł., wypłacanych (zgodnie 
z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy) z okazji świąt branżowych i po zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego. 

/Stan rezerwy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 304 mln zł/ 
 
Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania nie wpłynęły istotnie na zysk bieżącego okresu. 
 
 
Odroczony podatek dochodowy 

Wynikiem różnic pomiędzy wartością bilansową i podatkową pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej jest 
zmiana szacunku wartości aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Po skompensowaniu aktywów z zobowiązaniami, wartość aktywów podatkowych na koniec okresu 
sprawozdawczego ustalono w wysokości 267 mln zł. 

/na dzień 31 grudnia 2011 r. po skompensowaniu aktywów z zobowiązaniami, wartość aktywów podatkowych 
ustalono w wysokości 168 mln zł/ 

W bieżącym kwartale nastąpił wzrost aktywów podatkowych w kwocie 47 mln zł, który rozliczono: 
 

o na zwiększenie zysku       20 mln zł 
o na zwiększenie innych całkowitych dochodów 

z tytułu wyceny instrumentów pochodnych    
zabezpieczających, instrumentów finansowych 
dostępnych do sprzedaży  oraz z tytułu strat aktuarialnych   27 mln zł. 

/narastająco od początku roku obrotowego w aktywie na odroczony podatek dochodowy nastąpił wzrost aktywa 
podatkowego w kwocie 211 mln zł, który rozliczono: 

- na zwiększenie zysku w kwocie     142 mln zł 
- na zwiększenie innych całkowitych dochodów 

z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 
zabezpieczających i instrumentów finansowych 
dostępnych do sprzedaży oraz z tytułu strat aktuarialnych  69 mln zł/ 

 
W zobowiązaniach z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bieżącym kwartale nastąpił wzrost zobowiązań 
w kwocie 97 mln zł, który rozliczono: 
 

o na zmniejszenie zysku      35 mln zł  
o na zmniejszenie innych całkowitych dochodów  

z tytułu wyceny instrumentów pochodnych  
      zabezpieczających i instrumentów finansowych 
      dostępnych do sprzedaży      62 mln zł. 

/narastająco od początku roku obrotowego w zobowiązaniu na odroczony podatek dochodowy nastąpił wzrost 
zobowiązania w kwocie 113 mln zł, który rozliczono: 

- na zmniejszenie zysku      140 mln zł  
- na zwiększenie innych całkowitych dochodów  

z tytułu wyceny instrumentów pochodnych  
zabezpieczających i instrumentów finansowych 
dostępnych do sprzedaży      27 mln zł/ 
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4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ 
na osiągnięty zysk Spółki. 

Wyniki ekonomiczne w IV kwartale 2012 r. 

 
W IV kwartale 2012 r. w KGHM Polska Miedź S.A. wyprodukowano 105 tys. t miedzi w koncentracie (narastająco 
w  2012 r. – 427 tys. t). Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 147 tys. t, w tym 107 tys. t z koncentratów 
własnych oraz 318 t srebra metalicznego. Narastająco, w 2012 roku, w Spółce wyprodukowano 566 tys. t miedzi 
elektrolitycznej, w tym 419 tys. t z koncentratów własnych oraz 1 274 t srebra metalicznego. 

Najistotniejsze czynniki wpływające na wartość sprzedaży w tym okresie to uwarunkowania makroekonomiczne: 
− notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) na średnim poziomie 7 909 USD/t, 
− średni kurs walutowy na poziomie 3,17 USD/PLN, 
− średnie notowania srebra na Londyńskiej Giełdzie Metali Szlachetnych (LBMA) w wysokości 32,68 USD/troz,  
− wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi (147 tys. t) oraz srebra (320 t). 

Osiągnięte przychody ze sprzedaży w wysokości 5 178 mln zł były o 326 mln zł, tj. o 7% wyższe od 
uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym skutek wzrostu notowań miedzi 
(z 7 489 USD/t do 7 909 USD/t i srebra (z 31,87 USD/troz do 32,68 USD/troz) częściowo zniwelowany został 
przez niższy poziom kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 3,28 USD/PLN do 3,17 USD/PLN). 

W IV kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 74%, a srebra 21% 
(w analogicznym okresie 2011 roku odpowiednio: 73% i 21%) ogółu przychodów ze sprzedaży.  

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty 
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) w IV kwartale 2012 r. wyniosły 3 797 mln zł i w relacji do analogicznego 
okresu roku poprzedniego były wyższe o 1 064 mln zł, tj. o 39% głównie z uwagi na wprowadzony podatek od 
niektórych kopalin oraz zwiększone zużycie wsadów obcych przy wyższym wolumenie sprzedaży wyrobów 
z miedzi i srebra odpowiednio o 8% i 7%. 

Koszty rodzajowe w IV kwartale 2012 r. ukształtowały się na poziomie 3 921 mln zł, a po wyłączeniu  wartości 
wsadów obcych (1 258 mln zł) oraz wprowadzonego podatku od wydobycia niektórych kopalin (571 mln zł) 
wyniosły 2 092 mln zł i były wyższe od kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego o 7% (tj. o 135 mln zł).  
 
Zwiększenie poziomu pozostałych kosztów rodzajowych jest przede wszystkim skutkiem: 
− wyższych kosztów usług obcych głównie z uwagi na zrealizowany zwiększony zakres górniczych robót 

przygotowawczych (+1,5 kmb tj. 16%),  
− wyższych wynagrodzeń z uwagi na zmianę tabeli płac oraz narzutów z tytułu na wzrost stopy procentowej 

składki na ubezpieczenia rentowe, 
− wzrostu cen zakupu materiałów i paliw oraz wyższego zużycia energii, m.in. w związku z realizacją projektu 

klimatyzacji centralnej w oddziałach górniczych. 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej (koszt całkowity przed pomniejszeniem 
o wartość metali szlachetnych) w IV kwartale 2012 r. wyniósł 23 501 zł/t i uległ zwiększeniu w relacji do 
IV kwartału 2011 r. o 31% ze względu na:  

− wprowadzony podatek od wydobycia niektórych kopalin (3 961 zł/t),  
− wzrost pozostałych kosztów, w tym amortyzacji, kosztów pracy, zużycia materiałów i energii oraz usług 

obcych.  
 

Uwzględniając wycenę metali szlachetnych w szlamach anodowych całkowity jednostkowy koszt produkcji 
wyniósł 18 970 zł/t. 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych wyniósł 
22 222 zł/t (w analogicznym okresie 15 521 zł/t) przy niższym wolumenie produkcji ze wsadów własnych o 5% 
oraz obciążeniu w pełnym wymiarze podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (5 442 zł/t). Całkowity 
jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych wyniósł 16 636 zł/t. 

Pozostała działalność operacyjna zamknęła się w IV kwartale 2012 r. stratą w wysokości 267 mln zł, 
co oznacza pogorszenie wyniku w relacji do zrealizowanego w IV kwartale 2011 r. o 2 909 mln zł, głównie 
w związku z realizacją transakcji sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych, na skutek zmiany wyniku z tytułu 
różnic kursowych oraz wyceny i realizacji instrumentów pochodnych.  

W konsekwencji powyższych czynników zysk z działalności operacyjnej w IV kwartale 2012 r. wyniósł 
1 114 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku uległ zmniejszeniu o 3 647 mln zł.  

W IV kwartale 2012 r. działalność KGHM Polska Miedź S.A. zamknęła się zyskiem netto w wysokości 753 mln zł, 
który był o 3 093 mln zł niższy od wyniku za IV kwartał 2011 r.  

Wartość EBITDA w IV kwartale 2012 r. wyniosła 1 301 mln zł (w tym amortyzacja 187 mln zł) i była 
o 3 636 mln zł, niższa od wartości wskaźnika dla analogicznego okresu roku poprzedniego.  
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5. Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali i walutowym  
 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać poprzez analizę pozycji zabezpieczającej łącznie z pozycją 
zabezpieczaną. Poprzez pozycję zabezpieczającą rozumie się pozycję Spółki w instrumentach pochodnych. 
Pozycję zabezpieczaną stanowią przychody ze sprzedaży fizycznej produktów.  

Nominał strategii zabezpieczających cenę miedzi rozliczonych w IV kwartale 2012 r. stanowił około 35% 
zrealizowanej przez Spółkę całkowitej sprzedaży tego metalu. Dla srebra wskaźnik ten ukształtował się na 
poziomie 26%. W przypadku transakcji walutowych zabezpieczone było około 14% przychodów ze sprzedaży 
realizowanych przez Spółkę w tym okresie. 

W IV kwartale 2012 r. dodatni wynik na instrumentach pochodnych ukształtował się na poziomie 16 mln zł, 
z czego na przychody ze sprzedaży odniesiono 85 mln zł (kwota przeniesiona z kapitału z tytułu wyceny 
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne do zysku lub straty), a kwota 69 mln zł pomniejszyła 
pozostałą działalność operacyjną, z czego 108 mln zł stanowiło stratę z tytułu realizacji instrumentów 
pochodnych, natomiast 39 mln zł stanowiło zysk z tytułu wyceny instrumentów pochodnych. Zysk z wyceny 
transakcji pochodnych odniesiony w pozostałą działalność operacyjną wynika głównie ze zmian wartości 
czasowej opcji, które zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń odnoszone są do zysku lub straty. 

Wpływ instrumentów pochodnych na zysk lub stratę okresu bieżącego i porównywalnego 
kształtował się następująco: 

 Okres obrotowy 

 
za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2012 

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2012 

za 3 miesiące 
kończący się 

31 grudnia 2011 

za 12 miesięcy 
kończący się 

31 grudnia 2011 

Wpływ na przychody ze sprzedaży 85 333 118 242 

Wpływ na pozostałą działalność 
operacyjną 

(69) (84) (385) 321 

Zysk / (strata) z tytułu realizacji 
instrumentów pochodnych 

(108) (287) 6 63 

Zysk / (strata) z tytułu wyceny 
instrumentów pochodnych 

39 203 (391) 258 

Wpływ instrumentów pochodnych na  
zysk lub stratę okresu, łącznie: 

16 249 (267) 563 

W IV kwartale 2012 r. Spółka nie wdrożyła żadnych strategii zabezpieczających na rynku miedzi, srebra i walut. 

Spółka pozostaje zabezpieczona dla części planowanej sprzedaży miedzi w 2013 r. (135 tys. ton), w 2014 r. 
(81 tys. ton) oraz w 2015 r. (42 tys. ton). Zabezpieczona jest również część planowanej sprzedaży srebra 
w 2013 r. (3,6 mln troz). Dla przychodów ze sprzedaży (rynek walutowy) Spółka posiada pozycję 
zabezpieczającą na 2013 r. (960 mln USD), na 2014 r. (720 mln USD) oraz na 2015 r. (360 ml USD). 

Poniżej zaprezentowano skrócone zestawienie otwartych transakcji zabezpieczających z podziałem na rodzaj 
zabezpieczonych aktywów oraz wykorzystanych instrumentów na dzień 31 grudnia 2012 r. Zabezpieczony 
nominał/wolumen w miesiącach zawartych w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie. 

RYNEK MIEDZI 
 

Instrument 
Wolumen 

[tony] 

Ceny wykonania opcji [USD/t] Średnioważony 
poziom premii 

[USD/t] 

Efektywna 
cena 

zabezpieczenia 
[USD/t] 

Ograniczenie [USD/t] 

Sprzedaż 
opcji  

kupna 

Kupno  
opcji 

sprzedaży 

Sprzedaż  
opcji  

sprzedaży1 

Partycypacji 
 

Zabezpieczenia 
 

I 
p
o
ł.
 

 2
0
1
3
 

Mewa 19 500 9 500 7 200 4 700 -383 6 817 9 500 4 700 
Korytarz 10 500 12 000 8 500 - -460 8 040 12 000 - 
Korytarz 10 500 11 500 8 200 - -333 7 867 11 500 - 

Mewa 6 000 10 200 7 700 4 500 -332 7 368 10 200 4 500 
Mewa 15 000 10 300 7 800 4 500 -368 7 432 10 300 4 500 

Korytarz 3 000 9 200 7 200 - -320 6 880 9 200 - 
Korytarz 9 000 9 300 7 300 - -340 6 960 9 300 - 

Razem 73 500        

II
 p

o
ł.
 

2
0
1
3
 

Korytarz 10 500 12 000 8 500 - -460 8 040 12 000 - 
Korytarz 10 500 11 500 8 200 - -333 7 867 11 500 - 

Mewa 6 000 10 200 7 700 4 500 -332 7 368 10 200 4 500 
Mewa 15 000 10 300 7 800 4 500 -368 7 432 10 300 4 500 

Korytarz 19 500 9 300 7 600 - -290 7 310 9 300 - 

Razem 61 500        

SUMA 2013 r. 135 000        

                                                 
1 Ze względu na obowiązujące przepisy rachunkowości zabezpieczeń transakcje kupione opcje sprzedaży oraz sprzedane opcje 
kupna, wchodzące w skład struktur mewa, wykazane są w tabeli zawierającej szczegółowe zestawienie pozycji w instrumentach 
pochodnych „Instrumenty zabezpieczające”, podczas gdy sprzedane opcje sprzedaży ze struktur mewa ujęte są w tabeli 
„Instrumenty handlowe”. 
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RYNEK MIEDZI (kontynuacja) 

 

Instrument 
Wolumen 

[tony] 

Ceny wykonania opcji [USD/t] Średnioważony 
poziom premii 

[USD/t] 

Efektywna 
cena 

zabezpieczenia 
[USD/t] 

Ograniczenie [USD/t] 

Sprzedaż 
opcji  

kupna 

Kupno  
opcji 

sprzedaży 

Sprzedaż  
opcji  

sprzedaży1 

Partycypacji 

 

Zabezpieczenia 
 

I 
p
o
ł.
 

 2
0
1
4
 

Mewa 6 000 10 200 7 700 4 500 -332 7 368 10 200 4 500 

Mewa 15 000 10 300 7 800 4 500 -368 7 432 10 300 4 500 

Mewa 19 500 9 300 7 700 5 000 -281 7 419 9 300 5 000 

Razem 40 500        

II
 p

o
ł.
  

2
0
1
4
 

Mewa 6 000 10 200 7 700 4 500 -332 7 368 10 200 4 500 

Mewa 15 000 10 300 7 800 4 500 -368 7 432 10 300 4 500 

Mewa 19 500 9 300 7 700 5 000 -281 7 419 9 300 5 000 

Razem 40 500        

SUMA 2014 r. 81 000        

I 
p
o
ł.
 

 2
0
1
5
 Mewa 6 000 10 200 7 700 4 500 -332 7 368 10 200 4 500 

Mewa 15 000 10 300 7 800 4 500 -368 7 432 10 300 4 500 

Razem 21 000        

II
 p

o
ł.
 

 2
0
1
5
 Mewa 6 000 10 200 7 700 4 500 -332 7 368 10 200 4 500 

Mewa 15 000 10 300 7 800 4 500 -368 7 432 10 300 4 500 

Razem 21 000        

SUMA 2015 r. 42 000        

 
RYNEK SREBRA 

 

Instrument 
Wolumen 
[mln troz] 

Ceny wykonania opcji [USD/troz] Średnioważony 
poziom premii 

[USD/troz] 

Efektywna  
cena  

zabezpieczenia 
[USD/troz] 

Ograniczenie [USD/troz] 

Sprzedaż 
opcji  

kupna 

Kupno  
opcji 

sprzedaży 

Sprzedaż  
opcji  

sprzedaży 

Partycypacji 

 

Zabezpieczenia 
 

I 
p
o
ł.
 

2
0
1
3
 Mewa 1,80 65,00 40,00 20,00 -1,98 38,02 65,00 20,00 

Razem 1,80       

II
 p

o
ł.
 

2
0
1
3
 Mewa 1,80 65,00 40,00 20,00 -1,98 38,02 65,00 20,00 

Razem 1,80        

SUMA 2013 r. 3,60        

 

RYNEK WALUTOWY  
 

Instrument 
Nominał 

[mln USD] 

Kurs wykonania opcji [USD/PLN] Średnioważony 
poziom premii 
[PLN za 1 USD] 

Efektywny  
kurs  

zabezpieczenia 
[USD/PLN] 

Ograniczenie [USD/PLN] 

Sprzedaż 
opcji  

kupna 

Kupno  
opcji 

sprzedaży 

Sprzedaż  
opcji  

sprzedaży1 

Partycypacji 

 

Zabezpieczenia 
 

I 
p
o
ł.
 

2
0
1
3
 Mewa 240 4,0000 3,1500 2,6000 -0,0332 3,1168 4,0000 2,6000 

Korytarz 240 4,2000 3,2000 - -0,0650 3,1350 4,2000 - 

Razem 480       

II
 p

o
ł.
 

2
0
1
3
 Mewa 240 4,0000 3,1500 2,6000 -0,0230 3,1270 4,0000 2,6000 

Korytarz 240 4,2000 3,2000 - -0,0650 3,1350 4,2000 - 

Razem 480        

SUMA 2013 r. 960        

I 
p
o
ł.
 

2
0
1
4
 Mewa 180 4,5000 3,5000 2,7000 -0,0506 3,4494 4,5000 2,7000 

Korytarz 180 4,5000 3,4000 - -0,0093 3,3907 4,5000 - 

Razem 360  

II
 p

o
ł.
 

2
0
1
4
 Mewa 180 4,5000 3,5000 2,7000 -0,0345 3,4655 4,5000 2,7000 

Korytarz 180 4,5000 3,4000 - -0,0093 3,3907 4,5000 - 

Razem 360        

SUMA 2014 r. 720        

I 
p
o
ł.
 

2
0
1
5
 Korytarz 180 4,5000 3,4000 - -0,0080 3,3920 4,5000 - 

Razem 180  

II
 p

o
ł.
 

2
0
1
5
 Korytarz 180 4,5000 3,4000 - -0,0080 3,3920 4,5000 - 

Razem 180        

SUMA 2015 r. 360        
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Wszystkie podmioty, z którymi Spółka zawiera transakcje w instrumentach pochodnych, działają w sektorze 
finansowym.  

W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę ratingów2 instytucji finansowych, z którymi Spółka posiadała 
transakcje w instrumentach pochodnych, stanowiące ekspozycję na ryzyko kredytowe3. 

 Stan na dzień 

Poziom ratingu 31.12.12 31.12.11 

Najwyższy4 12% 12% 

Średniowysoki5 82% 84% 

Średni6 6% 4% 

Biorąc pod uwagę wartość godziwą na dzień 31 grudnia 2012 r. maksymalny udział jednego podmiotu  
w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z otwartych transakcji pochodnych zawartych przez Spółkę 
oraz nierozliczonych instrumentów pochodnych wyniósł 17% (według stanu na 31 grudnia 2011 r. 24%) 

 

W związku z dywersyfikacją zarówno podmiotową jak i geograficzną ryzyka oraz współpracą z instytucjami 
finansowymi o wysokim i średniowysokim ratinguSpółka nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe 
w związku z zawartymi transakcjami w instrumentach pochodnych. 

W celu ograniczenia przepływów pieniężnych i jednocześnie ograniczenia ryzyka kredytowego Spółka dokonuje 
rozliczeń netto (na podstawie zawartych z kontrahentami porozumień ramowych) do poziomu dodatniego salda 
wyceny transakcji w instrumentach pochodnych z danym kontrahentem. 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość godziwa netto otwartych pozycji w instrumentach pochodnych wyniosła 
870 mln zł, z czego 905 mln zł dotyczyło dodatniej wartości godziwej instrumentów zabezpieczających, 
natomiast 35 mln zł dotyczyło ujemnej wartości godziwej instrumentów handlowych. Wartość godziwa 
otwartych pozycji w instrumentach pochodnych zmienia się w zależności od zmiany warunków rynkowych 
i ostateczny wynik na tych transakcjach może znacząco odbiegać od opisanej powyżej wyceny.  

W tabeli poniżej zamieszczono wartości godziwe instrumentów pochodnych oraz należności i zobowiązań 
z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.: 

 
Instrumenty pochodne 

Należności / (zobowiązania) 
z tytułu nierozliczonych 

instrumentów pochodnych7 

 Aktywa finansowe 1 123 22 

 Zobowiązania finansowe (253) (16) 

 Stan na 31 grudnia 2012 r. 870 6 

 

Szczegółowe zestawienie pozycji w instrumentach pochodnych na dzień 31 grudnia 2012 r. znajduje 
się w tabelach „Instrumenty handlowe” oraz „Instrumenty zabezpieczające” na kolejnej stronie. 

                                                 
2
 Na dzień 31 grudnia 2012 r. dokonano zmiany dotychczas stosowanej metodologii obliczania struktury ratingów, w celu 

uwzględnienia wyceny otwartej i nierozliczonej pozycji w instrumentach pochodnych w poszczególnych instytucjach 
finansowych na dzień kończący okres sprawozdawczy. Struktura na dzień 31 grudnia 2011 r. zaprezentowana w powyższej 
tabeli została przeliczona zgodnie z nową metodologią. 
3 Ważone dodatnią wartością godziwą otwartych i nierozliczonych instrumentów pochodnych.  
4
 Przez najwyższy rating rozumie się rating od AAA do AA- w agencjach Standard & Poor’s i Fitch oraz od Aaa do Aa3 w agencji 

Moody’s. 
5  Przez średniowysoki rating rozumie się rating od A+ do A- w agencjach Standard & Poor’s i Fitch oraz od A1 do A3 w agencji 
Moody’s. 
6 Przez średni rating rozumie się rating od BBB+ do BBB- w agencjach Standard & Poor’s i Fitch oraz od Baa1 do Baa3  
w agencji Moody’s. 
7 Data rozliczenia przypada na dzień 3 stycznia 2013 r. 
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INSTRUMENTY HANDLOWE 
  

31 grudnia 2012 r.       [w tys. zł] 

Typ instrumentu pochodnego 

Wolumen/ 
nominał 

transakcji 

Średnioważona 
cena/kurs 

Aktywa  
finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 

Cu [t] 
Ag [tys.troz] 

Waluty 
[tys.USD] 

Cu [USD/t] 
Ag [USD/troz] 

Waluty 
[USD/PLN] 

Krótko- 
terminowe 

Długo- 
terminowe 

Krótko- 
terminowe 

Długo- 
terminowe 

Pochodne instrumenty finansowe-  
Metale - Miedź: 

      

Kontrakty opcyjne       
Sprzedane opcje sprzedaży 184 500 4 627   (49) (17 909) 

RAZEM   - - (49) (17 909) 
Pochodne instrumenty finansowe-  
Metale - Srebro: 

      

Kontrakty opcyjne       
Sprzedane opcje sprzedaży 3 600 20,00   (315) (142) 

RAZEM   - - (315) (142) 
Pochodne instrumenty finansowe-  
Walutowe:       

Kontrakty opcyjne USD       
Sprzedane opcje sprzedaży 840 000 2,6429   (2 017) (15 174) 

RAZEM   - - (2 017) (15 174) 

INSTRUMENTY HANDLOWE - OGÓŁEM - - (2 381) (33 225) 

 

INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 31 grudnia 2012 r.      [w tys. zł] 

Typ instrumentu  
pochodnego 

Wolumen/
nominał 

transakcji 

Średnio- 
ważona 

cena/kurs 

Zapadalność/ 
okres 

rozliczenia 

Okres ujęcia 
wpływu na 

wynik 

Aktywa  
finansowe8 

Zobowiązania 
finansowe8 

Cu [t] 
Ag [tys.troz] 

Waluty 
 [tys.USD] 

Cu [USD/t] 
Ag [USD/troz] 

Waluty 
[USD/PLN] Od Do Od Do 

Krótko- 
terminowe 

Długo-
terminowe 

Krótko- 
terminowe 

Długo-
terminowe 

Pochodne instrumenty 
finansowe Metale - Miedź       

    

Kontrakty opcyjne           
Kontrakty korytarz 73 500 7 976-10 696 sty-13 gru-13 lut-13 sty-14 108 590 16 008 (12 596) (3 587) 
Kontrakty mewa 184 500 7 696-9 985 sty-13 gru-15 lut-13 sty-16 47 040 351 772 (6 255) (170 461) 

RAZEM:       155 630  367 780  (18 851) (174 048) 
Pochodne instrumenty 
finansowe Metale- Srebro           

Kontrakty opcyjne           
Kontrakty mewa 3 600 40,00-65,00 sty-13 gru-13 lut-13 sty-14 102 955     9 585    (5)    (5)    

RAZEM:       102 955 9 585 (5) (5) 
Pochodne instrumenty  
finansowe - Walutowe           

Kontrakty opcyjne USD           
Kontrakty korytarz 1 200 000 3,3200-4,3800 sty-13 gru-15 sty-13 gru-15 67 936  229 980    (571)    (19 046)    
Kontrakty mewa 840 000 3,3000-4,2143 sty-13 gru-14 sty-13 gru-14 54 503    134 855    (1 479)    (3 877)   

RAZEM:       122 439 364 835 (2 050) (22 923) 

INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - OGÓŁEM 381 024 742 200 (20 906) (196 976) 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 
(bez uwzględniania skutków podatku odroczonego) wyniósł 354 mln zł, z czego 163 mln zł dotyczyło skutecznej 
części wyniku z wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko cen metali, natomiast 191 mln zł dotyczyło 
skutecznej części wyniku z wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko kursu walutowego. 

Na dzień 30 września 2012 r. kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 
(bez uwzględniania skutków podatku odroczonego) wyniósł 161 mln zł, z czego 107 mln zł dotyczyło skutecznej 
części wyniku z wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko cen metali, a 54 mln zł dotyczyło skutecznej części 
wyniku z wyceny transakcji zabezpieczających ryzyko kursu walutowego. 

W IV kwartale 2012 r. nastąpiło zwiększenie innych całkowitych dochodów o kwotę 193 mln zł 
(bez uwzględniania skutków podatku odroczonego), na którą składają się: 

- zmiany wartości godziwej w ciągu okresu, odniesione na zwiększenie kapitału z tytułu wyceny instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne w części skutecznej, w kwocie 278 mln zł, 
- kwota 85 mln zł zmniejszająca kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 
przeniesiona na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, z tytułu rozliczenia skutecznej części transakcji 
zabezpieczających. 
 

 



KGHM Polska Miedź S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony wg MSR 34 

za okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
(kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 56/56

C. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. (kontynuacja) 

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne 

Stan na dzień 

31 grudnia 2012 30 września 2012 31 grudnia 2011 

Transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów (miedź i srebro) 
– instrumenty pochodne 163 107 709 
    

Transakcje zabezpieczające ryzyko kursu walutowego 
- instrumenty pochodne 

191 54 - 
    

Razem: 354 161 709 

 
6. Zarządzanie ryzykiem płynności i kapitałem 

 
Zarządzanie kapitałem ma na celu utrzymywanie płynności finansowej w sposób ciągły w każdym okresie. 

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem utraty płynności, na które jest narażona.  

Ryzyko to rozumiane jest jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków 
na finansowanie działalności. 

 

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z utratą płynności w IV kwartale 2012 r. Spółka, korzystała z 
zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytów bankowych, zarówno obrotowych jak i w rachunku 
bieżącym.  

Otwarte linie kredytowe dostępne są w walutach PLN, USD i EUR. Oprocentowanie oparte jest na zmiennej 
stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę. 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 013 
mln zł. 

 

ZOBOWIĄZANIA  Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH 

Rodzaj Kredytu Waluta 
kredytu 

Saldo kredytu  
w walucie [mln] 

Saldo kredytu 
PLN [mln] 

Termin spłaty  

Kredyt obrotowy USD 90 279 31.08.2013 

Kredyt w rachunku bieżącym USD 142 441 14.10.2013 

Kredyt w rachunku bieżącym USD 33 102 25.09.2013 

Kredyt w rachunku bieżącym EUR 47 191 21.10.2013 

Ogółem             1 013  

Wzrost rynkowych stóp procentowych spowoduje zwiększenie kosztów odsetkowych od tych zobowiązań. 

Wpływ zmian stóp procentowych na wyniki Spółki oceniany jest jako nieistotny, z uwagi na skalę działalności 
Spółki. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiadała otwarte linie kredytowe, których saldo prezentuje się 
następująco: 

 

LINIE KREDYTOWE na 31.12.2012  

Rodzaj Kredytu Waluta 
kredytu 

Saldo 
dostępnego 
kredytu w 

walucie [mln] 

Saldo dostępnego 
kredytu w PLN [mln] 

Kredyt obrotowy i w rachunku 
bieżącym 

USD 123 - 

Kredyt obrotowy i w rachunku 
bieżącym 

EUR 50 - 

Kredyt obrotowy i w rachunku 
bieżącym 

PLN - 1 300 

 
Lubin, dnia 28 lutego 2013 r. 


